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Förord 
 
 

Vi vill tacka alla snälla människor som har ställt upp och hjälpt oss att göra denna 
uppsats möjlig. Ett stort Tack till mäklarna på Svensk fastighetsförmedling, 

Fastighetsbyrån och Mäklarringen, på kontoren i Ljusdal, Gävle, Älvsjö, Vasastan och i 
Vimmerby som har ställt upp och svarat på våra enkäter. Även ett stort Tack till Lena 
Björklund på inredningsfirman i&i i Gävle, Malin Östlund på Designa rum i Ljusdal 

samt Sofie Månberg på Rocky Design, som ställt upp på intervjuer och låtit oss ta del av 
deras kunskap och tankar kring deras arbete med homestaging. Sist men inte minst vill 

vi tacka vår handledare Lars Ekstrand för feedback och inspiration. 



 

Abstract 
 
 
English title: Homestaging – an experience of the residence  
 
Svensk titel:  Homestaging - en upplevelse av bostaden 
 
Authors/Författare: Therese Eriksson och Lina Trogen 
 
Level:  Final assignment for a Bachelor degree in  
  Business Economics 
 
Nivå:  C-uppsats för kandidatexamen i företagsekonomi 
 
Datum/Date: 2009-01-08 
 
Handled./Supervisor: Lars Ekstrand 
 
Högskola/University: University of Gävle 
  Department of Business administration 
  801 79 Gävle  
  Telephone: + 46 26 648 500 
  Homepage: www.hig.se 
 
Purpose: Our purpose of this paper is to illuminate the phenomenon 

homestaging in theory and practice with principal 
concentration on geographic signification. 

 
Syfte:    Vårt syfte med denna uppsats är att belysa fenomenet  
  homestaging i teori och praktik med huvudinriktning på 
  geografisk betydelse. 
 
Keywords:  Homestaging, home staging, competition, peripheral 
  business, additional services, experience marketing, the 
  experienceroom 
 
Nyckelord:  Homestaging, home staging, konkurrens, kringtjänster, 

tilläggstjänster, upplevelsemarknadsföring, 
upplevelserummet 

 
 



 

Summary 
 
 
The purpose of this paper is to illuminate the phenomenon homestaging in theory and 
practice, with principal concentration on geographic signification. 
 
The homestaging concept was created in the 1970s in the USA and has existed in 
Sweden since the late 1990s, but it is not until the 2000s that it has become a generic 
term.  
 
Our intention is to compare the signification of homestaging in a small town, a medium-
sized town and a big city. As we also are curious if there is a geographic distinction, we 
chose to compare two equal places in the north and the south of Sweden. 
 
We have conducted a questionnaire in three real estate agencies´ offices in Ljusdal, 
Gävle, Stockholm and Dimmer to find out if they use homestaging and what they think 
about the phenomenon. We have chosen these real estate agencies as they have offices 
in all the four places we have chosen to investigate, and because they have a relatively 
large market share. 
 
We have also done interviews with three women who work with homestaging to find 
out their way of working, their approach on the profession and its future. 
 
This paper also illustrates homestaging as an experience and how prospective house 
buyers can be influenced by using “the experience room”. 
     
We also look into the concept of right to make deduction and how the additional 
services are treated from a tax point of view. 



 

Sammanfattning 
 
 

Syftet med denna uppsats är att belysa fenomenet homestaging i teori och praktik, med 
huvudinriktning på geografisk betydelse. 
 
Begreppet homestaging skapades på 1970-talet i USA och har funnits i Sverige sedan 
slutet av 1990-talet, men det är först på 2000-talet som det har blivit ett allmänt 
begrepp.  
 
Vi har för avsikt att jämföra homestagingens betydelse i ett litet samhälle, en mellanstor 
stad och en större stad. Då vi även är nyfikna på om det finns en geografisk skillnad, 
valde vi även att jämföra två likvärda orter i norra och södra Sverige. 
 
Vi har gjort enkätundersökningar på tre mäklarfirmors kontor i Ljusdal, Gävle, 
Stockholm och Vimmerby, för att ta reda på om de använder sig av homestaging och 
vad de har för tankar kring fenomenet. Vi valde dessa fastighetsmäklarfirmor då de har 
kontor på samtliga fyra orter vi valt att titta närmare på, och för att de har en relativt stor 
marknadsandel.  
 
Vi har även intervjuat tre kvinnor som arbetar med homestaging för att ta del av deras 
arbetssätt, syn på yrket och dess framtid. 
 
I uppsatsen belyser vi också homestaging som en upplevelse och hur bostadsspekulanter 
kan påverkas med hjälp av ”upplevelserummet”. 
 
Begreppet avdragsrätt och hur tilläggstjänster behandlas skatterättsligt, granskas även i 
uppsatsen. 
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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund 
I slutet av september 2008 fanns 6442 bostadsrätts- och villamäklare registrerade hos 
Fastighetsmäklarnämnden (FMN)1. Det blir allt vanligare att människor utbildar sig till 
fastighetsmäklare och antalet registrerade mäklare växer år för år. Konkurrensen mellan 
mäklarfirmorna ökar och det gäller att klara sig konkurrensmässigt. Genom att erbjuda 
sina kunder diverse tilläggstjänster som till exempel flyttstädning, besiktning, försäkring 
och så vidare, utmärker kontoren sig från mängden. Vi har i denna uppsats valt att skiva 
om tilläggstjänsten homestaging. 
 

1.2 Syfte  
Vårt syfte med denna uppsats är att belysa fenomenet homestaging i teori och praktik, 
med huvudinriktning på geografisk betydelse. 
 

1.3 Frågeställning 
Vad är homestaging? Hur upplever de som arbetar med homestaging fenomenet? Har 
homestaging olika betydelse beroende var i landet bostadsförsäljningen sker och hur 
stor orten är? 
 

1.4 Avgränsning 
Vi har i vår undersökning valt att begränsa oss till mäklarföretag som har den största 
marknadsandelen och som finns på alla de fyra orterna vi valt ut. Vår hypotes är att 
homestagingens betydelse skiljer sig åt beroende på både ortens storlek och geografiska 
placering. Vi har gjort en relativt begränsad undersökning för att pröva detta.  

                                                 
1 www.fastighetsmaklarnamnden.se/Sve/Filer/fmn_statistik_080930.pdf 2008-10-16 kl.15.45 
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2 Metod  
 

2.1 Ämnesval 
Vi har båda en estetisk bakgrund, Lina som konstnär och Therese som dansare. 
Färg, form, arkitektur och inredning är något som sedan länge intresserat oss båda. Vi 
ville ta tillfället i akt att lära oss om homestaging, hur det fungerar i teori och praktik. 
Att vi har fått ta del av kunskap från människor som arbetar med- eller på något sätt 
kommer i kontakt med homestaging har varit intressant och lärorikt. Vi kommer 
förhoppningsvis båda att jobba som mäklare inom en snar framtid och vi hoppas kunna 
använda oss av våra nya kunskaper i vårt yrke. 
 

2.2 Sökmetod 
En sökmetod är en sökning efter svar, antingen om man söker svaren i litteraturen, i 
intervjuer eller i enkäter. ”En sökmetod söker svaret på en ställd fråga. Det är alltid 
frågan som bestämmer svaret och inte tvärtom.”2  
 
Redan i inledningsfasen inför skrivandet av denna uppsats satte vi oss ned och gjorde en 
skiss över vad vi behövde för information för att kunna göra arbetet. Vi gjorde sedan ett 
upplägg över vilken slags informationssökning vi skulle använda oss utav. Genom att 
skapa rubriker i ett tidigt skede, fick vi en bra överskådlig bild över hur vi ville forma 
arbetet. Dessa rubriker har dock ändrats till viss del under arbetets gång. 
Informationssökningen har varit tämligen omfattande och tagit lång tid. Väntan på att få 
tillbaka enkäter och intervjuer från våra respondenter har också dragit ut på tiden.  
 

2.2.1 Litteratur och Internet 
Då fenomenet homestaging är ett relativt nytt begrepp, har vi efter sökande på Internet 
och på bibliotek funnit att det inte finns så mycket litteratur i form av böcker. Vi har läst 
de böcker vi har fått tag på men har till stor del använt oss av artiklar och uppsatser. 
Genom att använda sökmotorer på Internet och söka på homestaging och närliggande 
ord såsom till exempel flyttstyling, tilläggstjänster och kringtjänster, har vi fått fram 
uppsatser kring ämnet som varit till hjälp och stor inspiration för oss i vårt arbete. 
 

2.2.2 Enkäter  
Vi har valt att använda oss av enkäter för att få svar på våra frågor kring 
mäklarkontorens användning av homestaging och eventuell geografisk påverkan kring 
fenomenet. Detta för att enkäter är ett bra sätt att söka information hos en större grupp 
individer. Vi har mejlat frågorna till mäklarfirmorna Svensk fastighetsförmedling, 
Fastighetsbyrån och Mäklarringen3. Vi har skickat ut och fått svar på samtliga enkäter 
vilket har tagit sin tid och åtskilliga påminnelsemejl. Då vår analys inte hade kunnat 
genomföras rättvist utan att vi fått in samtliga svar och vi inte hade en Plan B, har vi 
enträget jobbat för att få in enkäterna. Frågorna vi valt att ställa har vi gjort med hänsyn 

                                                 
2 C. Bjurwill 2001 s. 40   
3 Se Bilaga 4 
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till att mäklarna själva ska kunna styra svaren till viss del, utifrån hur mycket tid de 
känner att de kan lägga på frågorna. Vi har gjort få, korta och raka enkätfrågor för att de 
ska vara så lätta som möjligt att svara på4. Frågorna är vissa av sluten karaktär medan de 
frågor vi anser är viktigast är öppna frågor där de fått möjlighet att berätta mer fritt. 
 

2.2.3 Intervjuer  
Vi har förutom enkäterna, gjort intervjuer med inredare som jobbar med homestaging.  
Kvalitativa forskningsintervjuer strävar inte efter att försöka bedöma utan efter att förstå 
hur den intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter den har och hur den 
intervjuades föreställningsvärld ser ut5. Vi gjorde dessa intervjuer för att vi var 
intresserade av hur inredarna själva upplevde sitt arbete med homestaging, fenomenet 
som sådant och sin situation. Frågorna, som mejlades ut till dem, har anpassats från 
person till person beroende på var företaget är beläget, men de utgår från samma 
grundfrågor som vi ansett vara relevanta. Frågorna har varit öppna då vi haft för avsikt 
att ta del av konsulternas egna tankar i så stor utsträckning som möjligt.  
 

2.2.4 Medier 
Vi har under denna uppsatsperiod tittat på åtskilliga TV-program såsom Äntligen 
hemma och Från koja till slott där homestaging har visats i teori och praktik. Vi har 
även läst inredningsmagasin såsom Residence, Sköna hem och Hus och hem, för fakta 
och inspiration.  
 

2.3 Urvalsmetod  
Vi valde de mäklarfirmorna vi gjorde eftersom de har kontor på alla de fyra geografiska 
platser vi valt att titta närmare på, och för att de har en relativt stor marknadsandel. De 
fyra orterna valde vi utifrån tanken att vi ville jämföra ett litet samhälle, en mellanstor 
stad och en större stad. Eftersom vi även var nyfiken på om det fanns en eventuell 
geografisk skillnad angående homestagingens betydelse så valde vi att jämföra den lilla 
orten i norr och i söder. 
 
Inredarna som jobbar med homestaging valde vi utifrån att de jobbar på våra utvalda 
orter och att de på något sätt har utmärkt sig på orten. I Ljusdal intervjuade vi Malin 
Östlund som har inredningsfirman Designa rum eftersom hon är den enda på orten som 
jobbar med homestaging. I Gävle intervjuade vi Lena Björklund som äger 
homestagingföretaget i&i eftersom hon har varit uppmärksammad i tidningar och 
samarbetar mycket med lokala mäklare. I Stockholm valde vi att intervjua Sofie 
Månberg på Rocky Design eftersom hon är välkänd i branschen och även jobbat med 
homestaging på TV. 

                                                 
4 J. Trost 1997 s. 73 
5 ibid. s. 24-25 
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2.4 Analysmetod 
Analysmetoden är hur vi har bearbetat den data vi fått in. Genom att jämföra 
resultaten, studera likheter och skillnader har vi sedan skapat en slutsats utifrån 
analysen. 
 
Enligt Jan Trost bör man notera goda idéer för analysarbetet när de dyker upp6. Detta är 
något vi har tagit fasta på då vi antecknat saker som vi vill ta upp i analysen, 
allteftersom. Vi har avvaktat att skriva det slutgiltiga på analysen tills vi har fått ihop 
hela arbetet och kunnat överskåda all information som vi samlat ihop. För att göra 
analysen så pedagogisk och läsbar som möjligt har vi delat upp den i rubriker. Vi har 
valt att analysera intervjuer och enkäter för sig, för att sedan göra en sammanfattande 
slutsats, detta för att inte försumma att analysera något väsentligt. 
 

2.4.1 Källkritik 
Vi har insett att det både finns för- och nackdelar med de metoder vi valt att använda. Vi 
förstod redan från början att vi genom att använda oss av enkäter och skriftliga 
intervjuer, skulle missa möjligheter som uppstår vid muntlig frågeställning och 
personliga möten. Vi har genom vårt val: 
 

• Missat möjligheten att ställa följdfrågor. 
• Missat möjligheten att klara upp missförstånd vid svaren på vissa frågor 
• Missat den personliga kontakten  
• Missat möjligheten att ta in information via kroppsspråk, tonfall etc. 

 
Vi har dock efter visst övervägande kommit fram till att de metoder vi valt är de bästa 
med tanke på att respondenternas yrken gör att de är upptagna i stort sett hela dagarna. 
Nu har det fått frågorna skriftligt via mail och kunnat besvara dem när de kände att de 
hade möjlighet. Vi tror därför att vi kunnat få svaren så utförliga som möjligt och med 
minst besvär för våra respondenter. Även den geografiska utspridningen på 
respondenterna har gjort att vi ansett att mejl är att föredra.  
 
Saker och ting kan uppfattas olika av olika människor, vilket vi tycker oss ana i svaren 
från de olika mäklarkontoren. Enkätfrågorna tycks i vissa fall ha missuppfattats trots att 
vi försökt att skriva dem så lättförståeliga som möjligt. Till exempel så har de kontor 
som svarat att de använder sig av homestaging, tydligen inte uppfattat att vi även 
önskade få information om de ansåg att ortens geografiska placering har påverkan på 
om mäklarkontoren använder sig av homestaging eller ej. Vi har i efterhand kommit 
fram till att vi hade kunnat göra det tydligare genom att ändra frågenumren.  
 
Som vi tidigare har skrivit är fenomenet homestaging ett relativt nytt begrepp. Vi har 
därför vid sökande efter tidigare forskning tittat på artiklar, uppsatser samt lagtext. Vi är 
medvetna om att det finns en möjlighet att de källor vi valt kan vara vinklade samt att 
texterna inte är granskade på samma sätt som facklitteratur. Vi har därför varit extra 
noga med att vara källkritiska när vi har studerat ämnet.  
 

                                                 
6 J. Trost 1997 s. 113 
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2.5 Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet innebär tillförlitligheten och stabiliteten hos uppmätta värden. Inga 
slumpinflytelser skall finnas och alla intervjuare ska fråga på samma sätt. Man kan 
säga att en mätning vid en viss tidpunkt ska ge samma resultat vid en förnyad mätning. 
”Vid kvalitativa intervjuer är konstans inte lika aktuell på samma sätt som vid 
kvantitativa studier – förändring är just vad man är intresserad av.” 7  
Med validitet menar man att frågan ska mäta det den är avsedd att mäta och inget 
annat.8 
 
Då vi finner det viktigt att påvisa att vår undersökning är tillförlitlig och adekvat, har vi 
valt att bifoga enkätsvar och intervjuer i sin helhet som bilagor längst bak i arbetet. 
Detta torde visa att våra sammanfattningar av dessa är trovärdiga att sammanställa vår 
analys och slutsatser utifrån. 
Vi är på det klara med att våra kvalitativa studier på inga sätt är representativa i 
statistisk mening då vi endast har intervjuat tre personer som arbetar med homestaging9. 
Vi har ändå valt att genomföra dessa intervjuer då vi vill ta del av inredarnas känslor 
angående fenomenet. 
 
Vi har i största möjliga mån försökt att undvika att använda oss av sekundärkällor, men 
i vissa stycken har vi valt att ta med även sådan information då vi ansett att källorna 
varit trovärdiga och informationen varit intressant och angelägen.  

                                                 
7 J. Trost 1997 s. 99-100 
8 ibid. s. 101 
9 ibid. s. 109  
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3 Teori  
 
 
I rapporten Den nya generationens fastighetsmäklare från Mäklarsamfundet som 
släpptes 2007, förklarar Claudia Wörmann att vi är inne i en boendeboom. Hon menar 
att boendet är ett allmängiltigt intresse och att vi renoverar och dekorerar våra bostäder 
för att ytterligare markera vilka vi är som individualister. ”Våra möbler, vår adress och 
inredning har samma symboliska värde som våra kläder, eftersom det visar vilka vi är 
och vilka vi vill vara. Vi kan ändå inte förändra världen så istället möblerar vi om.”10 
Inredning i alla dess former har de senaste åren varit en explosionsartad företeelse.  
Inredningsbutiker, magasin, inredningsbilagor, bloggar och TV-program öser 
inspiration över oss konsumenter och vi tycks suga åt oss som svampar. Våra hem 
blomstrar i färger och mönster. Vackra föremål från världens alla hörn pryder våra 
skrymslen och vrår. Vi kämpar för att göra våra hem personliga och trivsamma, att 
forma trygga oaser i den stressade tillvaron. När så bostaden ska säljas bör den helst 
stylas om för att bli så opersonlig och neutral som möjligt, detta för att spekulanterna i 
sin fantasi ska kunna se sig själv och sina saker där.  
 
 
 
 

"The buyer shall feel at home, not in your home." 
     Barb Schwarz 
 

3.1 Homestaging – fenomenet som sådant  
Begreppet homestaging skapades på 1970-talet i USA av mäklaren Barb Schwarz. 
Barb, som har teaterbakgrund, kallade sin metod för ”Staging the home for sale”.11  
Staging betyder iscensättning och står för att man arrangerar en miljö under en viss tid, 
som i homestagingens fall är medan bostaden är till försäljning12. Innan Barb hade 
påbörjat sin karriär som fastighetsmäklare ägde hon ett inredningsföretag, så intresset 
för inredning fanns där tidigt. Hennes sätt att arrangera bostäderna innan försäljning 
visade sig ge väldigt bra reslutat så hon utbildade alla sina säljare i hur de med enkla 
medel kunde förbereda en bostad innan försäljning. Barb har sedan 1985 utbildat över 
600 000 mäklare och inredare inom ämnet.13 Genom denna framgång lämnade Barb 
mäklaryrket och gick helt över till att undervisa inom ämnet homestaging och fick år 
2004 patent på varumärket ”stage” både i USA och i Kanada. I dagsläget säljer hon 
kurser inom ämnet över hela värden och propagerar att det skall krävas ett 
utbildningscertifikat för att få utöva homestaging professionellt. Hon tror att ett 
certifikat skulle ge branschen ett bättre rykte och ge kunderna större trygghet.14 
 

                                                 
10 C. Wörmann 2007 s. 7 
11 www.stagedhomes.com 2008-12-06 kl.13.05 
12 www.home-staging.se/homestaging6.html 2008-12-10 kl.19.10 
13 findarticles.com/p/articles/mi_m0EIN/is_/ai_n6363846 2009-01-06 kl.09.57 
14 www.stagedhomes.com/mediacenter/barbschwarzbio.php 2009-01-06 kl.09.59 
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Syftet med homestaging är att iordningställa en bostad inför försäljning och därmed 
åstadkomma ett högre pris15. Det betyder att huset städas, saker plockas bort, möbler 
flyttas eller byts ut samt att ommålning eller lättare renovering utförs. Det är med andra 
ord förmågan att organisera möbler och andra prydnadssaker i harmoni med bostaden så 
att den exponeras från sin mest fördelaktiga sida.16 Trots att begreppet varit erkänt i 
USA sedan länge, har dock homestaging inte slagit igenom i Europa förrän på  
2000-talet. Det kan det sägas att kunskapen att iordningställa sitt hem inför en 
bostadsvisning har existerat utan att någon tidigare har satt en definition på begreppet.  
Författaren Lisbeth Williams skriver i sin bok Homestaging att fenomenet handlar 
mycket om psykologi17.  
Eftersom det perfekta boendet och interiören ser olika ut från person till person, gäller 
det vid utförandet av homestaging att skala av personlig karaktär, att neutralisera 
bostaden, det vill säga att flytta bort skrymmande möbler, packa ner personliga foton 
och prydnadssaker, och istället inreda med ljusa lätta färger, enfärgade möbler och 
textilier. Bostaden bör tilltala en så bred publik som möjligt och skapa en miljö som 
inbjuder många köpare att mentalt flytta in redan på visningsdagen.18  
Priserna för homestagingtjänster varierar beroende på företag och städer, dock brukar 
oftast storleken på bostaden ha viss mån ha inverkan på priset. 
Bostäder inreds olika beroende på vilken målgrupp bostaden riktar sig till. Det kan till 
exempel handla om färgval som homestagaren anser passar yngre eller äldre 
spekulanter. Om målgruppen är yngre väljer homestagaren möjligtvis en tuffare och 
trendigare inredning.19 
 
Det tar bara cirka 10-30 sekunder innan en spekulant bestämmer sig om han eller hon är 
intresserad av bostaden. Köpbeslutet är helt beroende av om spekulanten trivs eller 
inte.20 Vid ett bostadsköp, som är en av våra livs största affärer, litar vi i många fall på 
magkänslan och det första intrycket.  
 

3.2 Upplevelsemarknadsföring 
Idag måste företag fokusera på annat än enbart kärnprodukten. Konkurrensen har 
hårdnat på produkt- och tjänstemarknaden i och med att antalet marknadsföringskanaler 
har ökat. Kvalitetsuppfattningen skapas primärt när kunden konsumerar tjänsten. ”Ett 
tjänsteföretags olika kärnprocesser måste utgå från kundernas uttalade och 
underförstådda behov och deras förväntningar, önskningar och kunskaper etc.”21  
Genom att erbjuda kunder mer än de förväntar sig, att överraska positivt, skapas en 
upplevelse av kvalité, vilket är ett starkt konkurrensmedel. Kärntjänsten är basen, till 
exempel att sälja lägenheten, och stödtjänster såsom homestaging finns för att göra 
tjänsten mer attraktiv22. Homestaging används i dag som ett seriöst konkurrensmedel 
inom fastighetsbranschen.  

                                                 
15 Statens offentliga utredningar 2008 s. 195 
16 L. Williams 2006 s. 6 ff. 
17 ibid. s. 11. 
18 ibid.  
19 S. Hedengren och S. Zacke 2006 s. 16 
20 www.stylinghomes.se 2008-12-01 kl.15.17 
21 P. Echeverri och B. Edvardsson 2002 s. 25 
22 ibid. s. 114-115. + Föreläsning m. U. Halleryd 2006-11-09 
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Att förstärka upplevelsen av produkten eller tjänsten är ett sätt för företag att skilja sig 
från konkurrenterna. Att använda omgivningen i kommunikationen till kunderna kan 
vara speciellt framgångsrikt för tjänsteföretag som bygger sin affärsidé på att ge 
kunderna en upplevelse.23  
 
Arkitektur, inrednings design och konstnärlig utsmyckning spelar idag en allt större roll. 
Homestaging handlar om att engagera kunderna känslomässigt, då de i hög grad är med 
och skapar sina egna upplevelser med hjälp av sina sinnen. Exempel på saker som kan 
skapa positiva reaktioner hos kunden, är inspirerade musik, lagom ljudnivå, fräscha 
dofter, vacker design, distinkta färger och behagligt ljus. Upplevelser handlar bland 
annat om att få njuta och att ha roligt, vilket gör kunden engagerad. På så sätt skapas 
emotionella värden, vilket är betydelsefulla vid köp och konsumtion.24 
 
En upplevelse har en början och ett slut vilket innebär en investering i tid. För ett 
företag handlar det om att få kunden att på kort tid ta in och skapa ett positivt intryck.  
En upplevelse är ett individuellt tillstånd. Det som är positivt för en kund behöver inte 
vara det för en annan, likaså kan en upplevelse uppfattas som mer eller mindre stark.25 
I Baudin och Forsmans uppsats diskuteras Schmitts artikel Experimental marketing om 
upplevelsemarknadsföring. Samtliga menar att upplevelsemarknadsföring är en ny typ 
av marknadsföring som kommer att ersätta gamla marknadsföringsmetoder.  
Schmitt listar tre trender som visar att konsumenterna är i behov av en ny typ av 
marknadsföring:26 
  

• den stora mängd information vi utsätts för genom alla marknadsföringskanaler 
som finns såsom tv, tidningar, Internet med mer  

• att varumärket blir allt viktigare i och med alla marknadsföringskanalerna 
• det mesta runt omkring oss har utvecklats till att bli kommunikation och 

underhållning 
  

Schmitt menar att det finns utmärkande drag som gör att upplevelsemarknadsföring 
kommer bli mer aktuellt. Fokus ligger på upplevelser, istället för att fokusera på 
funktionen skapas känslomässiga värden genom upplevelser. Företagen vill inte att 
konsumenterna enbart ser produkten, utan vad produkten fyller för funktion och skapar 
för upplevelser. Baudin och Forsman tar upp ett exempel om en hårborste, den ses inte 
som en produkt att borsta håret med, utan som en upplevelse att använd för att vårda sitt 
yttre. Många konsumenter kräver inte bara att tjänsten eller produkten skall fylla 
funktionen, utan att den även fyller det känslomässiga upplevelsebehovet, det vill säga 
drömmar eller om att må bra och att ha kul.27 
 
Ashrafi och Roslund har sin uppsats diskuterat Pine och Gillmors teorier. Historiskt sett 
har det som företag erbjudit sina kunder delats in i två kategorier: produkter och 
tjänster. Pine och Gillmore menar att det i dagsläget finns en kategori till: upplevelser. 

                                                 
23 L. Mossberg 2003 s. 121 
24 ibid. 
25 ibid. s. 122 
26 www.diva-portal.org/umu/abstract.xsql?dbid=1195 2009-01-03 kl.20.55 
27 ibid. 
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Idag är det många tjänsteföretag som även använder sig av upplevelser som ett sätt att 
marknadsföra sig. 28  
Ashrafi och Roslund ger ett exempel på detta. Restauranger som Planet Hollywood och 
Hard rock café är två tjänsteföretag som på senare tid har kallats ”Eatertainment” på 
grund av deras kombination av upplevelse och tjänst. 
Ashrafi och Roslund fortsätter att diskutera Pine & Gilmores teorier, de menar att 
forskning visar att upplevelser kommer att göra mer avtryck hos konsumenten om de 
påverkar fler än ett sinne. Konsumenten måste fortsätta att bli överraskad av 
upplevelsen. Förändringar i upplevelsen och om den påverkar flera sinnen är helt 
avgörande för att få kunder att återkomma.29  
 

3.2.1 Upplevelserummet 
”Med upplevelserummet menas den fysiska omgivningen, vilken tjänsten produceras, 
levereras och konsumeras inom.”30  
I Anderssons studie (diskuterad i Mossberg 2003) menas att människan har ett 
grundläggande behov att få klarhet i vilken rumslig situation hon befinner sig i. Detta är 
en förutsättning för att hon ska kunna relatera sig själv till omgivningen, hitta och att 
uppleva säkerhet. Är rummet svårt att definiera påverkas hon negativt och osäkerhet 
skapas. 
 
Enligt Aubert-Gamet (diskuterad i Mossberg 2003) kan omgivningen delas in i en 
fysisk och en psykologisk del, där den psykologiska delen utformas i kundens 
medvetande. Hon menar att kunden är med och skapar upplevelserummet.  
Det finns både permanenta och icke permanenta upplevelserum. Exempel på 
permanenta upplevelserum är teatrar och konserthus. Exempel på icke permanenta 
upplevelserum är festivaltält och tillfälliga utställningshallar. Även en bostad som 
homestagats torde kunna ses som ett tillfälligt upplevelserum då inredningen endast 
finns där under en kortare period. Upplevelserummet kan hjälpa till att stimulera kunden 
genom att skapa en positiv känsla, vilken påverkar kundtillfredsställelsen och förstärker 
kundens (bostadsspekulantens) uppfattning av servicekvalitet.31 
 
Enligt Bitner och Mossberg kan upplevelserummet delas in i tre områden:  
 

• atmosfäriska förhållanden (till exempel temperatur, ljud, musik och lukt) 
• utrymmen/funktionalitet (till exempel utrustning, layout och möbler) 
• tecken, symboler och artefakter (till exempel skyltar och stil på dekor) 
 

Dessa områden påverkar kundens uppfattning om upplevelserummet både direkt och 
indirekt.32  
 

                                                 
28www.nada.kth.se/utbildning/grukth/exjobb/rapportlistor/2004/rapporter04/ashrafi_omid_OCH_roslund
_patrik0456.pdf 2009-01-05 kl.21.00 
29www.nada.kth.se/utbildning/grukth/exjobb/rapportlistor/2004/rapporter04/ashrafi_omid_OCH_roslund
_patrik0456.pdf 2009-01-05 kl.21.00 
30 L. Mossberg 2003 s. 113 
31 ibid. s.121 
32 ibid. s.131 
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Hur en person uppfattar upplevelserummet kan skilja sig från en individ till en annan, 
bland annat på grund av sina egna värderingar, sitt humör och sin trivsel i 
omgivningen.33 
 

                                                 
33 ibid. s.131-132 
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INTERN ANALYS 

SWOT-analys34 
I vanliga fall är det företag som använder sig av SWOT-analyser men vi har valt att med 
hjälp av en sådan försöka tydliggöra fenomenet homestaging. SWOT-analys är ett 
redskap för att identifiera ett ämne eller ett företags styrkor, svagheter, möjligheter och 
hot (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats).  
Styrkor och svagheter är interna parametrar, det vill säga parametrar som företaget 
själva kan påverka. Möjligheter och hot är externa parametrar, alltså den typen av 
parametrar som företagen inte själva kan påverka. Exempel på externa parametrar är 
ekonomiska förändringar, demografiska förhållanden, juridiska förändringar eller 
politiska beslut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 P. Kotler m.fl. 2005 s. 158-160 

 
 

• Brist på kunskap hos “homestagare” 
då ingen utbildning krävs 

• Går ej att bevisa att homestaging 
påverkar priset positivt 

• Att bostäder stylas likadant och 
bostadens unika kvalité försvinner 

 

 

• Nya mäklarlagen underlättar för 
mäklaren att förmedla kringtjänster 

• Vidareutveckling av tjänsten med 
trädgårdsstaging, virtuell 
homestaging etc. 

• Bra samarbeten med t. ex. 
möbelföretag – direktförsäljning 

• Avdragsgillt 

• Köparna anser att de ”köper grisen i 
säcken” 

• Att människor homestagar själva 
• Virtuell homestaging 
• Priskrig så ingen kan försörja sig  

          som homestagare 
• Beroende av situationen och 

ekonomin på marknaden 
• Beslut om att homestaging ej längre  

          är avdragsgillt 

 
S  
T 
R 
E 
N 
G 
T 
H 
S 

E X T ERN A N A L Y S 

 
 

O 
P  
P 
O 
R 
T 
U 
N  
I   
T   
I   
E  
S 

 
• Alla parter (säljare, köpare och 

mäklare) blir (oftast) nöjda med 
resultatet  

• En rumsupplevelse som hjälper 
köpare att se bostadens potential 

• Bostadens styling riktas mot en 
önskad målgrupp. 

 
 

 

T 
H 
R 
E 
A
T  
S 

 

 
W
E 
A
K
N 
E  
S  
S  
E  
S 

 



 - 12 - 

• Styrkorna med fenomenet är att homestaging hjälper en köpare att se bostadens 
potential, till exempel bostaden kan riktas mot en speciell målgrupp (exempelvis 
en etta i Stockholms innerstad kan homestagas så att den passar en specifik 
målgrupp).  

 
• Svagheterna inom homestaging är att det inte krävs någon formell utbildning för 

att kalla sig homestagare, vilket gör att kvalitén på tjänsten kan variera. Det går 
inte att bevisa att homestaging gör att priset påverkas positivt. Risken finns 
också att homestagare kommer att inreda bostäderna lika, utan att se till den 
unika kvalitén på bostaden. 

 
• Möjligheterna för homestaging är att den nya mäklarlagen kommer att underlätta 

för mäklaren att förmedla kringtjänster. Tjänsten kan komma att utvecklas med 
trädgårdsstaging samt virtuell homestaging.  

 
• Hoten för tjänsten är att köparna kan tro att de ”köper grisen i säcken” det vill 

säga att de betalar för något som de inte får. Till hoten räknas även att tjänstens 
marknadsefterfrågan minskar då privatpersoner blir medvetna och 
inredningskunniga och så att de själva stagar sitt hem inför försäljning. Om 
konjunkturen fortsätter nedåt kanske människor inte vill lägga pengar på 
homestaging. Ett annat hot skulle vara om Skatteverket ändrar sina 
bestämmelser så att tjänsten inte längre är avdragsgill. 

 

3.3 Mäklartjänsten idag 
I dagens mäklartjänst kan det ingå olika produkter. Enligt Fastighetsmäklarnämnden bör 
en konsument tänkta ut vilken typ av mäklartjänst konsumenten önskar och vill använda 
sig av, innan kontakt med mäklaren.35 De vanligaste delarna i mäklartjänsten är36: 
 

• Fotografering 
• Objektsbeskrivning av villan, fritidshuset eller bostadsrätten. 
• Annonsering eller annan typ av marknadsföring 
• Visningar 
• Uppföljning av spekulanter, budgivning 
• Kontraktskrivning 
• Tillträdeshantering 
• Deklaration 
 

Mäklararvode i Sverige idag är inte ett fast pris utan det varierar mellan olika mäklare 
och företag. De flesta mäklare på marknaden arbetar på provision det vill säga de 
förhandlar själva om provisionen som kan vara en procentsats, ett fast pris eller en 
kombination av fast pris upp till en viss nivå och därefter en procentsats. Eftersom 
provisionen är individuell för alla fastighetsmäklare innebär det indirekt att 
fastighetsmäklaren även förhandlar om sin egen lön. 37 
 

                                                 
35 www.fastighetsmaklarnamnden.se/Sve/Filer/fmn_faktablad_att_valja_maklare.pdf 2009-01-06 kl.21.34 
36 www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=1931&ptid=0 2009-01-06 kl.21.35 
37 www.fastighetsmaklarnamnden.se/Sve/Filer/fmn_faktablad_ersattningen_till_fastighetsmaklaren.pdf 
2009-01-06 kl.21.36 
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Det är vanligt att mäklaren bakar in så kallade tilläggstjänster i mäklararvodet. Exempel 
på tjänster som mäklaren kan baka in i arvodet är besiktning och ansvarsförsäkring av 
villafastigheter, homestaging och flyttstädning. Detta är tjänster som påverkar 
prisbildningen av mäklararvodet och som har en direkt anknytning till försäljningen av 
bostaden. Homestaging, flyttstädning, flytthjälp och besiktning betalas normalt till det 
företag som har utfört åtgärden. Detta gör att tilläggstjänster påverkar 
reavinstberäkningen för kunden. Nedan följer ett exempel på hur tilläggstjänster 
påverkar mäklararvodet samt hur skatteeffekten blir. 
 
 
Exempel på hur tilläggstjänster påverkar mäklararvodet: 
 
En fastighet har en köpeskilling på 1 500 000kr. 
Mäklararvodet är 5% inkl. homestaging och flyttstädning. 
Vi har själva uppskattat att homestagingen kostar 20 000kr och flyttstädningen  
3 000 kr. 
 
Det säljaren och fastighetsmäklaren har kommit överrens om är: 
1500 000*0,05= 75 000 i provision inklusive homestaging och flyttstädning. 
 
Säljaren betalar 75 000kr till mäklarföretaget, kostnaden innefattar även 20 000kr till 
homestagingföretaget samt 3000 kr till städföretaget, vilket innebär att själva 
provisionen till mäklarföretaget är 52 000kr.  
Konsumenten vill kanske dra av hela summan 75 000kr som kostnader för 
försäljningen, vilket inte alltid är fallet. Nedan förklarar vi varför.  
 
 
När en bostad homestagas inför en försäljning kan det tänkas att vissa åtgärder som görs 
kan vara så omfattande så att det handlar om renovering eller underhåll av bostaden. Det 
är viktigt när det är dags för deklarationen att göra bedömningen om några utav de 
kostnader som har uppkommit är kostnader för något annat än för själva försäljningen.  
Ett exempel på det kan vara när bostaden har homestagats och det har skett omfattande 
renoveringar. Detta skall då tas upp som värdehöjande reparationer eller ny/till och 
ombyggnad på skatteverkets blankett K5, K6 istället för som kostnader för 
försäljningen.38 
 
Mäklarsamfundet skriver att om situationen skulle vara tveksam om vad det är för typ 
av kostnad, är det bättre att redovisa vad det handlar om och yrka avdrag. Då får 
Skatteverket ta hand om kostnaden och avgöra om den är avdragsgill eller inte.  
Vad som skiljer en kostnad från att vara avdragsgill eller ej är om kostnaden anses vara 
privat levnadskostnad eller inte. Flytthjälp till exempel, anses vara en privat 
levnadskostnad. Grundregeln är ganska enkel: privata levnadskostnader är aldrig 
avdragsgilla.39 När det gäller flyttstädning, som var med i det tidigare exemplet, så anser 
Skatteverket att den kostnaden faller under hushållsnära tjänster40.  

                                                 
38 www.skatteverket.se/download/18.d1afd3103d689ac2a8000292/210511.pdf 2009-01-06 kl.10.19 
39www.skatteverket.se/skatter/deklaration/2008/bostad/homestaging.4.24321e0c1165ddd61208000851.ht
ml 2008-12-27 kl.21.05 
40www.skatteverket.se/rattsinformation/meddelanden/2008/meddelanden2008/skvm20083.5.19b9f599116
a9e8ef36800030732.html 2008-12-27 kl. 21.06 
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3.4 Gällanderätt för tilläggstjänster  
Fastighetsmäklarlagen från 1995 är den lag som fastighetsmäklare har att följa41. Även 
Jordabalken och Bostadsrättslagen styr en fastighetsmäklares agerande. 
”Enligt 14 § i Fastighetsmäklarlagen får fastighetsmäklaren inte bedriva handel med 
fastigheter eller ägna sig åt annan verksamhet som är ägnad att rubba förtroendet för 
honom som mäklare. Förbudet mot förtroenderubbande verksamhet är inte avhängigt av 
att fastighetsmäklaren verkligen har åsidosatt sina skyldigheter vid en förmedling.  
Det handlar endast om att verksamheten som sådan kan innebära en risk för att 
mäklaren låter sig påverkas av egna intressen till förfång för säljare eller köpare.”42  
Detta innebär att mäklarna inte får erbjuda och ta betalt för andra tjänster än den 
traditionella mäklartjänsten.  
I och med att en ny fastighetsmäklarlag kommer nästa år, finns förslag på ändring 
angående mäklarens tilläggstjänster/sidotjänster. Det nuvarande förbudet, ersätts med en 
skyldighet, för den fastighetsmäklare som avser att använda sig av tilläggstjänster mot 
ersättning i någon form. Mäklaren ska då i förväg anmäla detta till 
Fastighetsmäklarnämnden för registrering. Mäklaren ska även upplysa köpare och 
säljare om det registrerade förhållandet och om den ersättning som mäklaren erhåller. 
Syftet med registreringen är att synliggöra mäklarens sidouppdrag.43  
 

3.5 Avdragsrätt 
Efter en försäljning av en privatbostad ska det året efter försäljningen göras en 
kapitalvinstbeskattning, det vill säga om säljaren har gjort en vinst eller förlust i 
samband med försäljningen. I beräkningen får avdrag göras för utgifter som säljaren har 
i samband med avyttringen. En vanlig utgift vid avyttring av bostad är mäklararvode. 
Även homestaging är en kostnad säljaren får dra av i deklarationen.44  
Förutsättningen, enligt Skatteverket, för att homestaging skall vara avdragsgillt i 
deklarationen är att de utgifter för vilka avdrag kan beviljas enbart ska ha uppkommit i 
samband med visningen, och inte som ett förberedande led i flyttning till en annan 
bostad.45 Om utgiften avser tillfälliga åtgärder och förändringar inför en visning får 
dessa utgifter anses vara en utgift för avyttringen. Villkoret är att utgiften inte har något 
direkt samband med det egna boendet. De flesta tjänster homestagingföretag 
tillhandahåller är avdragsgilla. Exempel på dessa tjänster är: 
 

• konsultation  
• fotografering 
• ommöblering 
• lån/hyra av möbler, mattor, konst, gardiner etc. under visningstiden 
• magasinering av möbler 

                                                 
41 www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1995:400&rm=1995&bet=1995:400 
2008-12-05 kl.13.47 
42 www.fastighetsmaklarnamnden.se/Sve/Filer/fmn_faktablad_forsakringsformedling.pdf 2008-10-16 
kl.15.36 
43 Statens offentliga utredningar 2008 s. 17  
44www.skatteverket.se/skatter/deklaration/2008/bostad/raknavinstforlust.4.24321e0c1165ddd6120800091
2.html 2008-12-28 kl.20.15 
45www.skatteverket.se/skatter/deklaration/2008/bostad/homestaging.4.24321e0c1165ddd61208000851.ht
ml 2008-12-28 kl.17.05 
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Det som inte är avdragsgillt är alltså allting som räknas som led i flyttningen, så även 
privata levnadskostnader, såsom till exempel nerpackning, transport och magasinering 
av möbler som efter visningen inte återförs till bostaden. Detsamma gäller vid tömning 
av bostad och förrådsutrymmen på möbler, prydnadsföremål, kläder och andra 
tillhörigheter som inte ska behållas. Ett exempel på en utgift som inte är avdragsgill är 
hyra av en container för att tömma och städa en fastighet inför en försäljning46. Inte 
heller flyttstädning eller flytthjälp är avdragsgillt i kapitalvinstberäkningen. Skulle 
säljaren behålla en del av de inredningsföremål som homestagingföretagen har ställt dit, 
är dessa inte heller avdragsgilla. För att Skatteverket skall bevilja avdrag är det viktigt 
att säljaren kan uppvisa detaljerade kvitton eller fakturaspecifikationer över utförda 
tjänster och andra utlägg. Det ska tydligt visa vilken omfattning den totala utgiften är 
för homestaginguppdraget.47  
Utgiften för homestaging ska tas upp under ”Utgifter för avyttringen” på Skatteverkets 
blankett K5/K6. Avgifter för inre och yttre reparationer och underhåll inför en visning, 
är inte avdragsgilla i den mening att de är knutna till försäljningskostnader i samband 
med avyttring av bostaden. Exempel på den typen av kostnader är omtapetsering, 
golvslipning och målning. Rådande dessa utgifter tillämpas istället avdragsrätten för 
förbättrande reparationer och underhåll. Gällande dessa kostnader kan endast avdrag 
medges om bostaden är i bättre skick vid försäljningen än vid inköpet av bostaden. För 
avdrag skall yrkas krävs också att förbättringsutgifterna under ett kalenderår uppgått till 
minst 5 000kr.48 
 
Om säljaren av bostaden avger felaktig avdragssumma för homestagingen kan personen 
få ett skattetillägg, men det kan även bli aktuellt med skattebrott om det rör sig om stora 
belopp och anmälan görs till åklagare.49 
 

                                                 
46 Rättsfall från Kammarrätten i Sundsvall 26 februari, 2001, mål nr 1902-1999  
47www.skatteverket.se/skatter/deklaration/2008/bostad/homestaging.4.24321e0c1165ddd61208000851.ht
ml 2008-12-28 kl.17.05 
48www.skatteverket.se/skatter/deklaration/2008/bostad/avdragsgillaforbattringsutgifter.4.24321e0c1165d
dd61208000828.html 2008-12-28 kl.21.15 
49 T. Ryen och A. Stenersen 2006 s. 26  
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3.6 Statistik 
Enligt en undersökning som Mäklarsamfundet Bransch gjorde 2006, är det 63% av 
konsumenterna som efterfrågar inredningshjälp50. Se nedan.  
 
 
 

 
 
 
 
Enligt en annan undersökning som Fastighetsbyrån genomförde 2004, ville 96% av 
mäklarkunderna bli erbjudna kringtjänster som till exempel försäkringar och 
flyttstädning. 16% av respondenterna ville bli erbjuden inredningshjälp.51   
 
En Temoundersökning som gjordes i februari samma år (2004) visade att 1/3 av svenska 
folket kunde tänka sig att köpa kringtjänster som var förknippade med bostadsköp. På 
seminariet där Temoundersökningen offentliggjordes, deltog bland andra två 
representanter från Norge och Danmark som berättade om hur situationen gällande 
förtroenderubbande sidoverksamhet ser ut i deras respektive länder. Den danska 
mäklaren berättade att drygt hälften av mäklarfirmans intäkter kommer från betalning 
för sidotjänster.52 
Fastighetsmäklarna i Danmark tar inte betalt av konsumenten för att förmedla en 
kringtjänst, utan de företag som säljer kringtjänsterna står för den kostnaden och 

                                                 
50 www.maklarsamfundet.se/upload/Bransch%20&%20media/Pdf/Press20040212.pdf  2008-10-16 
kl.18.20 
51 www.fastighetsbyran.se/se/Nyhetsarkiv/2004/Pressmeddelande_kringtjanster/ 2008-10-16 kl.18.25 
52 pof.capitex.se/pof/ms/nyhetsbrev_upload/_BASE_1_ID_5101_1128951461.pdf 2008-10-16 kl.15.20 



 - 17 - 

använder mäklarna som en viktig försäljningskanal. Detta innebär att det blir både bättre 
villkor och lägre kostnader för många kunder.53  
Pia Lerigon på KTH, utförde på vårterminen 2006, en enkätundersökning bland mäklare 
angående fastighetsmäklare och tilläggstjänster. Hon skriver: ”Idag är det flera 
mäklarfirmor som rekommenderar företag som utför sidotjänster. Det förekommer att 
mäklarfirmans kunder får prisrabatter eller att mäklarfirman står för kostnaderna för 
tjänsten.” Resultatet av undersökningen visade bland annat att majoriteten av 
fastighetsmäklarna inte ansåg att det ligger någon risk att mäklarens opartiska ställning 
rubbas i och med att tilläggstjänsten homestaging erbjuds. Ett par mäklare menade dock 
att det finns en risk att mäklaren tar säljarens parti. Pia tar även upp frågan om en 
möjlighet för mäklarna att själv tillhandahålla homestaging, eller att ta betalt av de 
firmor de rekommenderar, skulle påverka mäklarens opartiska ställning. Majoriteten 
svarade att de ansåg att det inte skulle bli någon skillnad mot idag, medan tre stycken av 
de tillfrågade svarade att de även då tror att mäklaren tar säljarens parti.54 
 

3.7 Homestaging - inte bara positivt? 
Enligt Kotler är en produkt vad som helst som kan erbjudas på en marknad och som 
tillfredställer ett behov eller önskemål55.  
Kotler beskriver en process som han kallar The customer adoption process, där han 
menar att kunden måste gå igenom en process för att ta till sig en ny produkt eller tjänst. 
Det är naturligt att kunder reagerar med en viss skepticism innan de gått igenom alla 
steg. Stegen är enligt följande:56  
 

• Medvetenhet om att tjänsten/produkten existerar 
• Intresse för tjänsten/produkten 
• Utvärdering av tjänsten/produkten 
• Provanvändning av tjänsten/produkten 
• Godkännande och upptagande av tjänsten/produkten 

 
Då homestaging inte har varit ett vedertaget begrepp i Sverige så länge så har vi gjort 
vissa efterforskningar efter negativa kommentarer om fenomenet. Vi har hittat ytterst få. 
En av motståndarna, moderaten Rolf Gunnarsson, har lämnat in en motion till 
Riksdagen fler gånger, för att försöka få ett beslut om att avskaffa skatteavdraget för 
fenomenet. Han anser att det är felaktigt att skattebetalarna ska subventionera 
homestaging för de som stylar sina bostäder vid flytt och menar att det ”måste finnas 
annat att subventionera i vårt samhälle” istället. Han påpekar även att det finns en till 
negativ sak med homestaging och det är att ”styling kan vara ett sätt att dölja fel och 
brister i den bostad som skall säljas”. Den senaste motionen lämnade han in i början av 
oktober i år (2008) och den ”behandlas under betänkande”.57  

                                                 
53 www.maklarsamfundet.se/upload/Bransch%20&%20media/Pdf/Press20040212.pdf 2008-11-03 
kl.17.06 
54www.maklarsamfundet.se/upload/start/pdf/fakta%20&%20publikationer/fastighetsm%C3%A4klaren%
20och%20sidotj%C3%A4nster%20-%20pia%20lerigon%20april%2020%E2%80%A6.pdf 2008-10-16 
kl.17.55 
55 P. Kotler m.fl. 2005 s. 34 
56 ibid. s. 287 
57 www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GW02Sk204 2008-10-16 kl.14.40 
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Mäklaren Annbritt Famréus, mäklare vid Mäklarringen i Gävle, menar att en annan 
nackdel med homestaging kan vara att den personliga prägeln av att någon bor där 
försvinner och att bostäderna tenderar att se likadana ut.58 
Enligt en undersökning som presenterades i en företagsekonomisk uppsats vid 
Stockholms universitet 2005, menade författarna att köpare generellt sett är mindre 
positiva till homestaging än fastighetsmäklarna och homestagingföretag. De påstår att 
det kan förklaras med att alla köpare försöker vara så rationella som möjligt när de går 
på visningar, då de vill göra en så bra affär som möjligt och inte gärna vill låta sig 
påverkas känslomässigt.59 
 

3.8 Virtuell homestaging  
Det Stockholmsbaserade företaget Matrix, som 2008 slogs ihop med Diakrit AB60, 
levererar digitala arkitekttjänster inom visualisering och 3D modellering. De erbjuder 
nu sina kunder nyheten Virtuell homestaging. De har utvecklat ett koncept för att ge 
bostadsköpare en bättre rumsuppfattning och en chans att inreda efter sin egen smak. 
Det är ett sätt att i realtid via dator, kunna gå in i bostaden, möblera och måla om efter 
sitt eget tycke. Detta kan de potentiella köparna göra redan innan första visningen när de 
tittar på bostadsportaler som t.ex. Hemnet eller BoVision. Företaget säger sig kunna 
hjälpa säljaren att ”visualisera bostadens fulla potential, vilket i sin tur höjer värdet av 
objektet och attraherar rätt spekulanter”.61  
Dick Karlsson på Matrix som varit med och utvecklat dataprogrammet, ser inga 
begränsningar med virtuell homestaging. ”Det kommer bli kundbehovet som styr 
tjänsten och inte tekniken. Nyttan är att jag som spekulant av boende får ett bättre 
beslutsunderlag och är bättre förberedd när jag kommer till visningen”, säger Dick i en 
TV-intervju till ABC.62 Virtuell homestaging kan, till skillnad från ”vanlig” 
homestaging, användas redan när bostaden/byggnaden är i ritningsstadiet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På nästa sida visas en bild över företagsregistreringar med 
inredningsarkitetverksamhet i Sverige. Tyvärr kunde vi inte få information där 
homestaging var specificerat. Vi har ändå valt att ta med den i vårt arbete för att 
illustrera de markanta skillnaderna i var företagen med denna inriktning, etablerar sig. 
Som synes är det väsentligt många fler företag kring Stockholmsregionen och i 
Svealand i jämförelse med norra och södra Sverige. 

                                                 
58 gd.se/konsument/1.48233 2008-12-14 kl.16.05 
59 O. Lindblom m.fl. 2005 s. 6  
60 www.diakrit.com/sv/reb/vhs 2008-11-07 kl.17.08 
61 www.matrix.nu/main.aspx?id=09E1BD34-FEFE-4b58-9A46-E1C999D5F6B5 2008-10-28 kl.19.00 
62 svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33538&a=794853&lid=puff_794853&lpos=bild 2008-11-25 kl.17.30 
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Företagsregistreringar med 
inredningsarkitekt-
verksamhet 63  
SNI74103  
Exempel på vad som ingår i koden:  
• Homestaging 
• Homestyling 
• Inredningsarkitektur 
• Inredningsdesign 
• Inredningskonsult 
 
 
 
 
 
Norrland:        81 registrerade 
Svealand:   1043 registrerade 
Götaland:  376 registrerade 
 
 
 
 
 
Antal  Län 
 
877  Stockholm 
237   Västra Götaland 
235   Skåne 
  56   Uppsala 
  38   Östergötland 
  32  Halland 
  30   Örebro 
  26   Södermanland 
  23   Jönköping 
  22   Västmanland 
  21   Västerbotten 
  19   Västernorrland 
  18   Dalarna 
  17   Kalmar 
  17   Norrbotten 
  14   Kronoberg 
  13   Gävleborg 
  13   Värmland 
  11   Jämtland 
  10   Blekinge 
    6   Gotland 

                                                 
63 www.scb.se/Grupp/Foretagsregistret/_Dokument/071205snisorterad2007.pdf 2008-12-10 kl.14.52  
samt muntliga uppgifter från A. Adolfsson på SCB 2008-12-10 
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4 Empiri 
 

4.1 Mäklare 64 

4.1.1 Ljusdal 
Vi valde Ljusdal i Hälsingland som vårt nordligaste mindre samhälle med sina 19 175 
invånare65.  Vår enkätundersökning på orten visade att ingen av våra utvalda kontor 
använde sig av homestaging. Ett av kontoren ger emellertid vissa råd inför visningarna.  
Samtliga verkar positivt inställda till homestaging då priset oftast blir högre. Ett av 
kontoren anser dock att marknaden i Ljusdal inte är mogen för fenomenet. Ett av de 
andra kontoren förklarar att homestaging inte efterfrågas av kunderna och det tredje 
menar att prisbilden är för låg.  
Eftersom det oftast behövs fler visningar per objekt i Ljusdal än i städer där det kan 
räcka med en eller ett par visningar, skulle objekten vara homestagade under flera 
veckor eller månader. Ett av kontoren menar att de tror att kunderna vill ha fint hemma 
inför visningar men att alla inte har möjlighet att hålla det visningssnyggt på grund av 
tid eller utrymmesskäl. Samtliga är överens om att deras mäklarkontors geografiska 
placering, ortens storlek och marknadsefterfrågan har inverkan i frågan om 
homestagingens betydelse och användning. På frågan om de kommer att använda sig av 
homestaging i framtiden, ger de inte ett nekande svar, men bara om priserna kommer att 
stiga ordentligt eller om kunderna är beredda att betala för tjänsten. Ett av kontoren låter 
mer positiv till att använda homestaging men då på vissa mer centrala/attraktiva objekt 
som drar mycket folk till en allmän visning. 
 

4.1.2 Gävle 
Vi valde Gävle i Gästrikland som vår mellanstora stad med 92 681 invånare66. 
Enkätundersökningen här visade att de två största kontoren av de vi valt, använder sig 
av homestaging men dock inte på alla objekt. De anser att homestaging behövs i vissa 
fall för att göra ”en vara” attraktiv och att det är ett bra sätt att hjälpa säljaren att 
framhäva de positiva sidorna i deras hem inför försäljning och få ett så högt 
försäljningspris som möjligt. Ett av kontoren anger att de hyr in tjänsten för kunden i 
inledningsskedet och det andra kontoret svarar att de hyr in tjänsten ibland men oftast 
bara förmedlar kontakten. Kontoret som inte använder sig av homestaging tycker dock 
att det är ett nytt och spännande fenomen men att de inte sett fördelarna med 
homestaging. Det har inte varit aktuellt för dem då det kräver planering, kontakter och 
tid. De 2 som hyr ut tjänsten uppger att bostäderna görs om i relativt liten skala, oftast 
endast bortplockning och utrensning av prylar. Ena kontoret har även använt sig av 
homestaging i helt tomma hus och lägenheter som har möblerats. På frågan om de har 
märkt någon skillnad på försäljningspriset om homestaging utförts svarar ett av 
kontoren att det gör det, men inte alltid. Det andra kontoret uppger att det är svårt att 
veta men att en bostad blir mer lättsåld om man lyfter fram det positiva i bostaden och 
att det i sin tur kan bidra till ett högre försäljningspris i slutänden. 

                                                 
64 Se Bilaga 1 
65 www.ljusdal.se 2008-10-05 kl.14.02    
66 epi.gavle.se 2008-10-09 kl.10.25 
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4.1.3 Stockholm 
Huvudstaden Stockholm med sina 1 942 23367 invånare valde vi att dela upp i två 
områden; vi kallar dessa områden för innerstad och förort. I innerstaden valde vi 
Vasastan och som förort valde vi att fokusera på Hägersten/Älvsjö. 
 
 
Vasastan 
I Vasastan är konkurrensen hög när det gäller mäklarföretag. Vi valde som sagt att 
fokusera på tre stora kedjor och just i Vasastan är det ingen av dessa kedjor som påstår 
sig ha mer än 10 % av marknaden. Därför vill vi inte kalla någon utav dessa för 
marknadsledande. I Vasastan är det endast lägenheter som förmedlas.  
Enkätundersökningen visar att alla de tillfrågade mäklarkontoren använder sig av 
homestaging, dock förklarar Mäklarringen, som är det minsta kontoret utav de tre 
tillfrågade, att de endast använder sig av homestaging ibland.  
Samtliga kontor ställer sig positiva till fenomenet och ett kontor säger ”att det alltid är 
lättare att sälja en möblerad lägenhet än en omöblerad”. 
Två av kontoren förmedlar kontakten till homestagingföretag varav ett kontor alltid 
erbjuder sina kunder en kostnadsfri konsultation av bostaden när de säljer sin lägenhet 
genom dem.  
Samtliga respondenter påstår även att de tycker att priset påverkas av att ett objekt 
homestagas, dock svarar ett av kontoren att det är svårt att säga om köpeskillingen ökar 
av att de har homestagat lägenheten, då de inte vet vad de hade fått för köpeskilling på 
lägenheten om de inte hade stagat den. Samtliga kontor tror att de kommer att använda 
sig av homestaging i framtiden samt att det geografiska läget påverkar användandet av 
homestaging. 
 
 
Älvsjö/Hägersten 
Älvsjö och Hägersten är två förorter i Stockholm. Vi valde att para ihop dessa två för att 
de ligger i närheten av varandra och för att många mäklarföretag i området ansvarat för 
bostadsförsäljningen inom båda dessa områden. 
Samtliga kontor som vi valt att skicka enkäter till i Älvjö/Hägesten säger sig ha använt 
sig av homestaging, men att det inte är vanligt förekommande. Ett av kontoren menade 
att deras erfarenhet av homestaging är ”så ytterst begränsad” i det området där de 
jobbar. Ett annat kontor tror att fenomenet förekommer mer i innerstaden än vad det gör 
i förorterna. 
Den kedja som är marknadsledande menar att de förstår fenomenet homestaging då de 
tycker att detaljerna har betydelse för slutpriset. De anser att de märker när ägarna till de 
objekt de förmedla, själva har lagt ner extra omsorg på detaljerna i sina hem och att 
slutpriset då påverkas. De svarar att de inte alltid behöver homestagas, då många säljare 
själva är duktiga på att neutralisera hemmet och inreda fint. 
Inget av de tre mäklarkontoren tycker att de har märkt av någon stor efterfrågan på 
marknaden efter homestaging, men två av de tillfrågade påstår att det då och då i alla 
fall förekommer frågor om homestaging.  
Samtliga respondenter menar att det inte finns något behov av homestaging i det 
området de arbetar i. Alla tillfrågade tror att objektets geografiska placering påverkar 
homestagingmarknaden och en av de respondenterna svarar att homestaging har större 
betydelse vid mer centrala och exklusiva objekt. Samtliga av de tre kontoren är 

                                                 
67 www.scb.se/templates/tableOrChart____167883.asp 2008-12-16 kl.16.20 
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tveksamma till om de kommer att använda sig av homestaging i framtiden. Det beror 
helt på om kunderna kommer att efterfråga detta eller ej. Ett av mäklarkontoren anser att 
det är svårt att säga, då det är svårt att se hur marknaden kommer att utvecklas. De 
menar att ”går priserna ner och vinsterna minskar kommer kunderna säkert vara mindre 
benägna att lägga ytterligare pengar på extratjänster”. 
 

4.1.4 Vimmerby 
Vi har även valt att undersöka Vimmerby i Småland. Småstaden har 15 609 invånare68. 
Vi valde Vimmerby därför att orten har ungefär lika många invånare som Ljusdal i 
Norrland och vi vill jämföra om det geografiska läget i landet, Norrland – Götaland, har 
någon betydelse när det gäller homestaging. 
 
Det kontor som är marknadsledande i Vimmerby säger att de har använt sig av 
homestaging tidigare, dock att de inte använder sig av det längre. När de använde sig av 
homestaging bakade de in tjänsten i mäklararvodet och kunde på så sätt bjuda kunden 
på tjänsten. Ett utav kontoren i Vimmerby har tidigare använt sig av homestaging men 
gör det inte nu längre, ett annat har även de använt sig av tjänsten tidigare dock endast 
vid ett fåtal tillfällen, det tredje tillfrågade kontoret säger att de inte har använt sig av 
tjänsten. De tre kontoren tror att husen går lättare och snabbare att sälja om de är 
homestagade. Ett kontor menar att när det är avskalat och stagat är det lättare för kunden 
att se sig själv bo där. Det marknadsledande kontoret som påstår att de inte använder sig 
att homestaging längre, menar att anledningen till att de slutade var att det var 
”uteslutande rensning och flytta på grejor” något som de påstår att mäklaren själv kan 
hjälpa till med. Ett av tre kontor tror att de kommer att använda sig av tjänsten igen.  
De övriga är mer tveksamma då ett av kontoren svarar nej och det tredje svarade 
kanske.    

                                                 
68 www.scb.se/templates/tableOrChart____167883.asp 2008-12-16 kl.20.21 
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4.2 Homestagare/inredare 69 

4.2.1 Ljusdal 
Malin Östlund som har inredningsfirman Designa rum i Ljusdal, jobbar med 
homestaging, konsultation och inrednings- och stylinguppdrag. Företaget har endast en 
anställd och Malin titulerar sig som inredare. Hon har dock ingen utbildning inom detta. 
Malin har varit verksam på heltid sen i mars 2008 trots att homestaging inte har hunnit 
bli så hett i Ljusdal än så länge. Företaget får sina uppdrag genom tidigare 
uppdragsgivare, kontakter med byggföretag och hantverkare. De rekommenderar 
varandra vilket gynnar alla parter. Hon når även ut till sina kunder genom att ställa ut på 
mässor och genom att förankra med övriga lokala företagare såsom t.ex. 
utställningsmonter hos handelsträdgården, brädgården, färghandeln och golvbutiken, 
med Designa rums visitkort tillgängliga. Betalningen görs upp genom att Malin gör en 
timdebitering med ungefärlig uppskattning av antalet timmar eller ett offererat fast pris 
beroende på kundens önskemål. Malin samarbetar även med trädgårdsmästare och 
ljussättare. Hon anser att man alltid ska ha i åtanke vem/vilka som kan tänkas vara 
intresserade av det aktuella objektet när stylingen utförs. Det ska kunna tilltala en bred 
publik. Hon använder sig av både befintliga och inhyrda möbler vid homestaging och 
det är hittills endast privatpersoner som har anlitat henne. Det händer även att kunderna 
ibland önskar tapetsering/målning/golvbyte i och med homestagingen vilket Malin 
säger, påverkar köparen mer än vad kunden tror. Designa rum är det enda företaget i 
Ljusdals som ägnar sig åt homestaging och här har hittills ingen stark utveckling skett 
gällande fenomenet. Malin anser dock att det finns massor att hämta och att utveckla 
inom homestaging i Ljusdal men att det tar längre tid att ändra beteendet på mindre 
orter. Hon tror att homestagingens framtid i Ljusdal kommer att ljusna då fenomenet 
helt klart påverkar spekulantens köpsignaler på ett positivt sätt för både säljare och 
mäklare, men att man inte har kommit till insikt om det ännu på orten. Malin hoppas att 
lagändringen angående kringtjänster kommer att påverka hennes företag positivt. 
 

4.2.2 Gävle 
I Gävle valde vi att intervjua inredningskonsult Lena Björklund som äger 
homestagingföretaget i&i. Namnet står för inredning och inspiration, vilket är det de 
jobbar med. Företaget är ett aktiebolag med tre anställda. 
Lena har arbetat med homestaging i fyra år och är bland annat diplomerad färgsättare, 
inredningskonsult, homestagingkonsult och utbildad i ljussättning och materiallära. 
De personliga egenskaperna som hon tycker att man behöver för att jobba med 
homestaging är bland annat ordningssinne, starka armar och en vilja av stål. Att sedan 
ha lätt för att knyta kontakter är en nödvändig egenskap. Hon anser att vem som helst 
får kalla sig homestagare men säger samtidigt att ”resultatet på en homestaging lurar ju 
ingen”. i&i får oftast sina uppdrag genom mäklare. 30% av uppdragen sker dock direkt 
från privatpersoner. Oftast står mäklaren för konsultationen och kunden för eventuell 
inhyrning av möbler och dylikt samt för i&i´s arvode. Om bostaden tillhör ett dödsbo el. 
är tom så hyrs möbler in. Om det är boende i bostaden så blandas inhyrda och befintliga 
möbler. i&i utför även homestaging på visningslägenheter/hus såsom till exempel i det 
nya bostadsområdet Gävle strand, då all möblering sker från grunden. i&i samarbetar 
med trädgårdsmästaren Gunilla Welin-Brook, anställd på Rönngren mark och trädgård. 

                                                 
69 Se Bilaga 2 
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Lena har även telefonboken full av hantverkare som hon ringer vid behov. 
Hon berättar att homestagingmarknaden går lite hand i hand med bostadsmarknaden. De 
har haft mer och mer att göra fram till hösten 2008, men att det de senaste månaderna 
varit ”nästan läskigt lugnt” men Lena menar att det nu är viktigare än någonsin att visa 
sin bostad på bästa möjliga sätt. Hon tror att lagändringen angående kringtjänster 
kommer att påverka hennes företag positivt 
 

4.2.3 Stockholm 
I Stockholm intervjuade vi Sofie Månberg på Rocky Design, tidigare 
Homestagingbolaget. Företaget har sina lokaler på Wargentinsgatan i centrala 
Stockholm. Sofie, som titulerar sig som inredningsdesigner, grundade företaget 2005 
och hennes vision är att hjälpa en konsument till en lyckad bostadsaffär med en 
kvalitativ tjänst och ett personligt engagemang70. Sofie Månberg har arbetat inom TV då 
hon under 2007arbetade som en av inredarna i TV3: s inredningsprogram Från koja till 
slott.71 Hon har även studerat juridik och jobbat som dekoratör i en klädesbutik. 
Sofie valde företagsnamnet Homestagingbolaget för att det skulle vara lätt att förstå vad 
det är för verksamhet de sysslar med, men har nyligen beslutat att byta företagsnamn till 
Rocky Design. Detta med anledningen av att de nu har utökat sin verksamhet och 
sysslar mycket med inredningsuppdrag till exempel Från koja till slott, samt att de även 
har en butik.  
 
Homestagingbolaget har i dagsläget två ägare samt två timanställda. Vid behov hyrs 
tjänster in, såsom hantverkare, städare och/eller fraktare. Det händer även att de 
samarbetar med trädgårdsmästare när kunder efterfrågar en uppfräschning av trädgården 
inför en försäljning och dylikt. 
 
Sofie anser att vem som helst får kalla sig inredare, dock påstår hon att det visar det sig 
ganska snabbt om man kan det man utger sig för att kunna.  
Av hennes totala arbetstid går cirka 30-50% av tiden till homestaging. Den största delen 
av uppdragen får företaget genom mäklare, cirka 70 % men även genom 
rekommendationer och personer som surfar in på hemsidan utgör en kundkategori. 
 
När en kund kontaktar Homestagingbolaget ger Sofie och hennes anställda alltid en 
offert på stagningen, det vill säga kostnader för hyra och frakt av möbler och inredning 
samt de timmar homestagaren arbetar. Behövs hantverkare eller städning läggs en 
summan på ursprungsofferten. Enligt Sofie att det inte är så vanligt att kunderna 
efterfrågar tapetsering och målning i samband med homestagingen. Hon berättar vidare 
att de vanligtvis stylar tomma bostäder samt nyproduktion.  Ibland kan de rikta 
stagningen så att den passar en speciell kundgrupp, vilket enligt Sofie är vanligaste är 
mindre lägenheter som ligger i Stockholms innerstad. De riktas då oftast till lite yngre 
personer. 
Sofie beskriver att en vanlig stagning går till så att kunden kontaktar företaget, antingen 
själva eller genom mäklare, Sofie åker och tittar på bostaden, sen skickar de en offert på 
vad de anser måste göras och vad det kostar. När kunden har godkänt offerten bokar de 

                                                 
70 www.homestagingbolaget.se 2008-12-01 kl.20.19 
71 www.tv3.se/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1017&Itemid=1163 2008-12-01 
kl.21.30 
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in uppdraget, packar ner alla saker de behöver från sitt lager och arrangerar allt i 
lägenheten. När lägenheten sen är såld plockar bort möblerna och inredningsföremålen. 

Sofie tycker att utvecklingen för homestagingen har varit positiv i Stockholm, då det 
blir vanligare och vanligare att staga sitt hem inför en försäljning. Hon tror att 
fenomenet är här för att stanna och att det troligtvis kommer att bli ännu vanligare i 
framtiden. Hon tror dock att homestagingen kommer att nischas mer så att en del 
företag riktar in sig på lite lyxigare och dyrare stil medan andra kommer ha lite enklare 
och därmed billigare stil. 
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5 Analys 

5.1 Enkäter 
Genom att skicka enkäter till tre stora mäklarfirmors kontor på olika geografiska platser 
i Sverige har vi kunnat undersöka hur mäklare upplever homestaging och vad de anser 
om fenomenet. Vi har tittat på Ljusdal som är en liten ort i Norrland, Gävle som är en 
mellanstor stad, Vasastan i Stockholms innestad, Hägersten och Älvsjö, förorter till 
Stockholm som alla ligger i Svealand, samt Vimmerby som är en liter ort i sydöstra 
Götaland. Vi har även haft intentionen att styrka vår tes om att homestaging har olika 
betydelse beroende var i landet bostadsförsäljningen sker och om ortens storlek har 
betydelse. 
 
Undersökningen visar att så gott som samtliga mäklarkontor är mycket positiva till 
homestaging då de anser att det är ett bra sätt att visa bostaden från sin bästa sida, att det 
påverkar prisbilden positivt samt att det underlättar försäljningen av bostaden. På de två 
mindre orterna och i Stockholms förorter används det dock inte då de anställda på 
mäklarkontoren anser att prisbilden är för låg, att marknaden inte är mogen och att det 
inte finns någon efterfrågan. I Stockholms innerstad använder samtliga kontor sig av 
homestaging, så även två av de tre kontoren vi undersökt i Gävle. Detta styrker vår tes 
om att homestaging än så länge är ett storstadsfenomen men som tenderar att bli 
vanligare i mellanstora städer.  
Flera kontor uppger att mäklarna själva ger vissa råd inför visningar angående 
bortplockning, rensning och städning och majoriteten av mäklarna förklarar att de gärna 
föredrar att använda sig av homestaging vid försäljning av tomma lägenheter, då de blir 
mer lättsålda. Detta kan vi se har ett starkt samband med vår tes om att 
upplevelserummet har en stark betydelse vid köp av bostad. 
Samtliga kontor som använder sig av homestaging är positiva till fenomenet. Detta trots 
att de egentligen inte kan se några bevis på att stagingen påverkar priset, att bostaden 
skulle ha sålts för ett lägre slutpris utan homestaging. Många påstår dock att 
köpeskillingen blir högre. 
 
Alla kontoren som besvarat frågan om de tror att företagets geografiska placering, 
ortens storlek och marknadsefterfrågan har någon betydelse för om homestaging 
används eller inte, verkar övertygade att så är fallet. Detta är något som bekräftade våra 
teorier. Även sida 20 i denna uppsats, som visar företagsregistreringar med 
inredningsarkitektverksamhet såsom till exempel homestaging, bekräftar att fenomenet 
är viktigare och mer utbrett i större städer, och att det inte är lika efterfrågat och 
populärt på mindre orter. Trots detta menar majoriteten av mäklarkontoren, även de på 
de mindre orterna, att de ställer sig positiva till att kanske använda sej av tjänsten i 
framtiden. I Vasastan är man helt övertygad om att man kommer att fortsätta använda 
sig av det även i framtiden. Vi tycker oss ana i svaren från kontoren på de mindre 
orterna och förorterna, att de är mer lättpåverkade av hur bostadsmarknaden kommer att 
se ut framöver. En mäklare i Hägersten berättar att det är svårt att säga hur framtiden 
kommer att se ut, om priserna går ner så att vinsterna minskar och kanske även förluster 
börjar uppstår. Då blir kunderna troligen mindre benägen att lägga ytterligare pengar på 
extratjänster såsom homestaging. Jämförelsen mellan Ljusdal, vår lilla ort i Norrland 
och Vimmerby, vår lilla ort i sydöstra Sverige, är intressant då vi med hjälp av 
enkätsvaren kan utläsa hur lika kontorens svar är på de båda orterna. Nästintill samtliga 
kontor är positiva till homestaging men ingen av kontoren använder sig av tjänsten. De 
anser inte att det finns något behov och att kunderna inte efterfrågar detta.  
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5.2 Intervjuer 
Vi har valt att intervjua tre homestagingföretag med den geografiska placeringen 
Stockholm, Gävle och Ljusdal. Vi vill att detta urval ska ge oss en bild hur 
homestagingföretagen arbetar och vad de har för tankar om homestagingen och dess 
framtid. 
 
De tre företag vi har intervjuat är alla relativt små företag med upp till tre anställda. 
Företagen i Stockholm och Gävle har funnits längre än företaget ”Designa rum” i 
Ljusdal, vilket innebär att de två förstnämnda företagen är mer etablerade på 
marknaden. Endast en (Lena på i&i) har en gedigen utbildning inom färg, form och 
inredning.   
I städerna får respondenterna sina uppdrag genom mäklare mestadels, till skillnad från 
Ljusdal, där Malin på Designa får samtliga uppdrag genom rekommendationer eller eget 
arbete såsom till exempel utställningar på mässor. I de två större städerna Gävle och 
Stockholm har företagen både privatpersoner och företag som kunder, medan det i 
Ljusdal endast är privatpersoner som hittills har anlitat homestagingfirman. De tre 
företagen beskriver sitt sätt att arbeta, på liknande sätt. De använder sig både av 
befintliga och inhyrda möbler och samtliga tre samarbetar med lokala företag så som 
trädgårdsmästare, byggföretag och hatverkare.  
På frågan om hur framtiden kommer att se ut svarade alla tre respondenterna att de tror 
att framtiden kommer att se ljus ut. Lena på i&i i Gävle är den som är mest försiktig i 
sina bedömningar av framtiden. Hon påstår att marknaden har förändrats se senaste 
månaderna. Om konjunkturen fortsätter svikta kommer det självklart att påverka en 
bostadsförsäljnings kringtjänster.  

Samtliga tre homestagingföretag ställer sig positiva till förslaget till den nya 
fastighetsmäklarlagen angående att underlätta för fastighetsmäklare att förmedla 
sidotjänster/tilläggstjänster. De hoppas att det kommer att gynna deras företag och att 
homestagingen påverkas positivt. 
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6 Slutsats 

6.1 Vad är homestaging?  
Vi har funderat mycket på hur vi ska behandla fenomenet homestaging. Är det en 
produkt, tjänst eller upplevelse? Vi har båda två varit intresserade av homestaging i flera 
år, men det var först när vi satte oss djupare in i ämnet, i och med skrivandet av denna 
uppsats, som vi funderat på vad det verkligen innebär.  
Enligt Kotler är en produkt vad som helst som kan erbjudas på en marknad och som 
tillfredställer ett behov eller önskemål72. Vi anser att homestaging kan räknas in under 
den kategorin. Samtidigt tycker vi att det är en tjänst, ett marknadsföringsverktyg och 
ett konkurrensmedel då valet att homestaga sin bostad inför försäljning kan vara det 
som avgör om du får den såld eller inte, och till vilket pris i så fall. Att homestaging kan 
räknas som en upplevelse är något som vi fått klart för oss under skrivandet av denna 
uppsats. I och med det uppkommer problemet och möjligheten att människor uppfattar 
upplevelser på olika sätt. Genom att utnyttja detta kan homestagaren inreda bostaden på 
så sätt att den kan riktas till specifika kunder/bostadsspekulanter. Detta finner vi mycket 
intressant men samtidigt lite farligt då för snäv nischning kan resultera i att många 
spekulanter faller bort och att köpeskillingen då kan bli lägre. 
 

6.2 Hur upplever de som arbetar med homestaging 
fenomenet? 

De två homestagingföretagen i Gävle och Stockholm får största delen av sina uppdrag 
genom mäklare. För dem anser vi att det kan det vara en idé att utveckla nya 
marknadsföringskanaler. Vi anser att det är bra att samtliga fortsätter att använda sig av 
samarbetet med trädgårdsmästare, byggföretag samt hantverkare. Vi finner det 
anmärkningsvärt att Designa rum i Ljusdal inte marknadsför sig själva och sina tjänster 
hos mäklarföretagen och i lokaltidningen. Vi ser det dock som mycket positivt att hon 
visar sig och sitt företag på mässor och på andra arenor.  
Med tanke på den nya mäklarlagen och den eventuella förändringen angående 
tilläggstjänster, anser vi att det är ytterst viktigt att mäklarföretagen i Ljusdal och på 
andra orter, vet att tjänsten erbjuds lokalt. Om mäklarföretagen erbjuder tjänsten vid 
bostadsförsäljning, blir kunder uppmärksammade att tjänsten finns och att 
försäljningspriset kan påverkas positivt. Att skapa ett gott rykte anser vi vara det bäst 
sättet att marknadsföra sig på.  
Sofie på Rocky design tror att företagen är tvungna att nischa sig i framtiden. Det kan 
vara en bra idé att redan nu förbereda detta och att exempelvis göra olika paketförslag 
såsom bas, mellan och exklusivt. Med tanke på hur marknaden ser ut, kommer 
människor vara lite mer priskänsliga och då är Sofies ide med att nischa sig en bra 
tanke. Att Sofie har startat en bisyssla i och med sin inredningsbutik, anser vi är mycket 
bra om konjunkturen fortsätter neråt och marknaden sviktar. Vi anser att fler som 
arbetar med homestaging borde följa hennes exempel. 
Samtliga tre respondenter har en positiv syn på framtiden och även vi håller tummarna 
hårt att homestagingen består och sprider sig till fler orter över hela Sverige. Vi ser dock 
helst att yrket håller en professionell nivå i form av viss utbildning och en möjlig 
certifiering. 

                                                 
72 P. Kotler m.fl. 2005 s. 34 
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6.3 Homestagingens geografiska betydelse 
Vår undersökning och uppgifterna från SCB visar att homestaging är mer utbrett och 
vedertaget i de större städerna, till skillnad från landsbygden och att fenomenet har 
större marknad i Svealand och Götaland. Vi tror att det kan bero på att det är mer 
tätbefolkat i dessa delar av Sverige och de södra delarna ligger närmare centrala Europa 
och närliggande länders påverkan och influenser. 
Undersökningen tyder även på att användningen av homestaging är mer frekvent i de 
centrala delarna av Stockholm till skillnad mot förorterna. Detta tror vi beror på att fler 
väljer att bo centralt och att efterfrågan och konkurrensen om bostäder i innerstan 
därmed är större. Att prisnivån ligger högre där tror vi också påverkar då säljarna 
troligtvis tjänar mer på att marknadsföra sin bostad genom homestaging. 
 
Vår undersökning styrker därmed vår tes om att homestaging har en geografisk 
betydelse och att fenomenet är viktigare och har större marknad ju större staden är. 
 
Vi tror att fenomenet skulle sprida sig mer till mindre orter om människor var mer 
uppmärksammade på att homestaging existerar och vilka positiva effekter det kan få, 
såsom till exempel förhöjning av köpeskillingen och att spekulanterna lättare kan se sig 
själva i bostaden med hjälp av inredning som passar just dem.  
 
Fler unga flyttar från landsbygden in till större städer, vilket gör att de mindre orterna 
har en hög medelålder. Detta tror vi är en bidragande orsak till att homestaging inte är 
utbrett på de mindre orterna. 
 
Vi förmodar att om homestaging skulle börja användas mer frekvent på de mindre 
orterna så skulle fenomenet bli mer vedertaget vilket troligtvis skulle leda till intresse 
och efterfrågan. Vi tror möjligen att efterfrågan kommer att öka när människor i de 
yngre generationerna kommer att byta bostad då vi anser att unga människor är mer 
medvetna om interiörens betydelse i och med all media kring detta.  
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7 Våra reflektioner 
 
Vi har funderat över om det finns utrymme för homestaging i framtiden eller om det 
bara är en modefluga. Vi anser båda att det är något som är här för att stanna och att det 
kommer att sprida sig till flera mindre orter. Även våra respondenter på 
homestagingföretag tror att trenden kommer att hålla i sig.  
 
Therese som arbetar som mäklare i en medelstor stad anser att människor är mer 
medvetna idag än vad de var för bara ett halvår sedan då marknaden fortfarande var på 
topp, och även ”ofixade hem” kunde slå rekord i slutpris. Idag anser vi det extra viktigt 
att få bostaden att ”sticka ut” så att den tilltalar spekulanten. På en del visningar som 
Therese har haft har det varit typiskt homestagat med dukade middagsbord, doftljus och 
lime eller citroner i skålarna i köket. En bra homestaging ska lyfta fram bostaden så de 
bästa egenskaperna framhävs. Däremot anser vi att bostaden inte bör skylta med att den 
är homestagad. Vi anser även att vissa som utger sig för att vara professionella 
homestagare, enligt oss, inte är passande att jobba inom yrket.  
 
 
Homestaging, en kostnad eller en investering? 
Detta anser vi vara mycket intressant. Vi anser att det helt beror på från vilkens 
synvinkel man ser fenomenet homestaging. För bostadsförsäljaren torde det vara en 
investering i bostaden som resulterar i en högre köpeskilling och då i längden ger plus i 
kassan. Hur mycket man investerar bör dock noga vägas mot hur mycket säljaren, 
mäklaren och homestagaren/inredaren tror att det påverkar slutpriset och vinsten vid 
försäljningen. Köparen av bostaden å andra sidan, kanske i många fall ser 
homestagingen som en kostnad som höjer köpeskillingen trots att de inte får något 
konkret ut av det, om bostaden bara inreds. De betalar bara i själva verket för 
upplevelsen och intrycket av bostaden. Vi anser att homestaging är något som i längden 
påverkar både bostadssäljaren och köparen på ett positivt sätt. Spekulanten har ju valet 
att avstå från köpet om han anser att han blir ”lurad” i och med att bostaden homestagats 
och köpeskillingen eventuellt höjs. 
 
 
Att tilltala våra sinnen 
Att påverka spekulanter och potentiella bostadsköpare genom att använda sig av deras 
egen förmåga att uppleva bostaden, att använda sina sinnen och sin fantasi är något som 
vi tror kommer att utvecklas starkt de kommande åren. Nu för tiden riktar sig 
homestagarnas utförda arbete mestadels till synen och därmed spekulanternas fantasi. 
Vi tror dock att utvecklingen kommer att rikta sig även till andra sinnen såsom hörsel, 
känsel och doft. Detta i form av bakgrundsmusik som då kan riktas mot just den 
gruppen som bostaden är stagad till; ungdomar - lugn popmusik och äldre – kanske jazz 
el. 50-60-talsmusik. Genom att använda sig av luftfräschare med svaga, svaga dofter 
kan man också vända sig mot speciella grupper. Medan det är huvudsaken att det luktar 
rent. Genom att bjuda på lättare förtäring som kanske frukt, kan kunder som känner sig 
stressade på grund av hunger, få ro att stanna upp och ta in upplevelsen av bostaden på 
ett mer positivt sätt. 
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8 Förslag på fortsatt forskning 
 
Vi hade funnit det mycket intressant att undersöka om det finns någon koppling mellan 
homestaging och ”lockpriser”. Vi tycker oss ana att utgångspriset ökar beroende på om 
bostaden stagas eftersom bostadens verkliga standard göms bakom en flashig fasad av 
fina möbler och trendiga inredningsdetaljer.  
 
Det hade även varit intressant att undersöka hur olika människor med hjälp av sina 
sinnen, kroppsligen påverkas av att en bostad homestagats. 
 
Vi skulle gärna vilja undersöka hur tjänsten homestaging kan utvecklas. Att ge ut 
enkäter till bostadsspekulanter för att få reda på hur de uppfattar ett potentiellt boende 
och hur de skulle vilja uppfatta ett potentiellt boende, skulle vara mycket intressant. 
 
Att titta på generationsskillnader såsom om unga mäklare och unga bostadsspekulanter 
värdesätter homestaging mer än äldre generationer, är ett annat förslag på fortsatt 
forskning. 
 
Att vara inredningsintresserad och att fixa i hemmet har förut (och kanske än idag i 
vissa fall?) setts som en kvinnlig egenskap. Har detta ändrats i och med att media i olika 
former upphaussar inredning, homestyling och homestaging?  
 
Vi hade gärna sett att en viss tyngd hade lagts på det estetiska i mäklarutbildningen. 
Både att veta hur ett hem bör visas från sin bästa sida rent praktiskt och även att fota 
bostaden så att de positiva sidorna når fram till potentiella köpare, är något som vi anser 
vara ett viktigt marknadsföringsverktyg. Detta anser vi skulle vara intressant att forska 
vidare kring. 
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9 Begreppsförklaring 
 
Homestaging 
Homestaging innebär att en bostad iordningställs inför en visning eller försäljning. 
Normalt anlitar en säljare ett homestagingföretag för utförandet. Homestaging kan 
omfatta olika åtgärder såsom inköp av nya möbler och inredningsföremål, reparationer 
och underhåll eller renoveringar av bostaden, flyttning av bohag samt städning. 
Avsikten med homestaging är att få ett högre försäljningspris genom att göra bostaden 
till ett mera attraktivt objekt för tilltänkta köpare. Homestaging utförd av en för 
ändamålet särskilt anlitad person eller företag.73 
Homestaging eller home staging som vissa stavar det, är ibland översatt till flyttstyling. 
 
 
Homestyling 
Homestyling är normalt mindre ingripande än homestaging och omfattar mer 
begränsade åtgärder avsedda att förbättra det estetiska intrycket utan att förändra vare 
sig byggnad eller inredning. Homestyling i någon form där den enklaste utgörs av 
städning eller undanplockande av föremål torde föregå i stort sett varje visning eller 
försäljning och ha förekommit i alla tider.74  
 
 
Provision 
Är den kostnad fastighetsmäklaren avtalat om med säljaren att försäljningen av objektet 
kommer att kosta. Provisionen är ett avtal mellan mäklaren och den som säljer bostaden. 
Provisionen kan vara ett fast pris men även en procentsats.  
Köpeskilling- Är den slutgiltiga försäljningssumman som köpare och säljare kommer 
överens om. 
 
 
Tillträde 
När köpare och säljare träffas för sista gången, oftast sker detta möte på banken och 
köpare och säljare ”byter nycklar mot pengar” 
 
 
Objektsbeskrivning  
Den beskrivande texten om huset eller lägenheten, där all information finns om objektet. 
 
 
Tilläggstjänst/Kringtjänst 
Allt runtomkring själva kärnprodukten som är försäljningen, exempel på kringtjänster 
kan vara, flyttstädning, flytthjälp och homestaging. 

                                                 
73 Statens offentliga utredningar 2008 s. 195 
74 ibid. s. 196 
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11 Bilagor 
 
 
Bilaga 1 
 
Enkätfrågor mäklarkontor 
 
Detta är en undersökning för att ta reda på homestagingens* betydelse i 
fastighetsaffärer och skillnaden mellan dess betydelse på en liten, en mellanstor och en 
stor ort i Sverige. Vi skickar dessa frågor till Svensk fastighetsförmedling, Mäklarringen 
och Fastighetsbyrån i Ljusdal, Gävle, Stockholm och Vimmerby. 
 
 
 

1. Uppskattningsvis, hur stor marknadsandel har ni på orten? 
 

2. Vad anser ni om fenomenet homestaging? Varför? 
 

3. Använder ni er av homestaging? 
            Om NEJ, gå direkt till fråga 4! 

      Om JA 
 a) Hyr ni in tjänsten el. förmedlar ni endast kontakten till intresserade 
 försäljare?  
 b) I vilken utsträckning görs bostäderna om? 
 c) Märker ni någon skillnad på försäljningspriset om homestaging görs? 
 

4.  a) Varför använder ni er inte av homestaging?  
 b) Tror du att företagets geografiska placering, ortens storlek och 
 marknadsefterfrågan har någon betydelse för om homestaging används el. 
 inte? 
 c) Tror ni att ni kommer använda er av homestaging i framtiden? 
 Varför/varför inte? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Homestaging el. flyttstyling som man kan översätta det med, är när en inredare rensar 
upp, möblerar och ”skalar av” ett hem från personliga föremål inför en försäljning. 
Stylingen handlar oftast om småsaker som smartare möblering och att ställa ut ljus, 
färska blommor och fruktskålar. Det kan också betyda att hela möblemanget plockas 
bort och ersätts av ett nytt för några timmar.  
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Enkätsvar mäklarkontor 
 
Ljusdal 

1. Uppskattningsvis, hur stor marknadsandel har ni på orten? 

 SF   Ca 30 % av mäklade försäljningar. 
 FB   Enligt tingsrättens statistik för 2007: total 
   marknad ca 30%, mäklad marknad ca 59% 

 Mäklarringen  Ca 40% 
 
 
 

2. Vad anser ni om fenomenet homestaging? Varför? 

 SF  Prisbilden är troligen för låg här för proffessionell  
  homestaging. Vi ger ändock råd inför visningarna. 
 FB Ett bra sätt att visa sitt boende på bästa sätt vid en försäljning 
  och förhoppningsvis få bättre betalt. 
 Mäklarringen  Det är bra om man vill öka chanserna att få ut 
  ett bra pris för huset. Jag tror alla vill att det ska vara fint 
  hemma när man visar upp sitt hus men alla har inte möjlighet 
  att hålla det visningssnyggt pga tid eller utrymmesskäl. 
 
 
 

3. Använder ni er av homestaging som kringtjänst? 

 SF  Nej 
 FB   Nej    
 Mäklarringen  Nej    
 
 

      (Om JA) 
                     a) Hyr ni in tjänsten el. förmedlar ni endast kontakten till 
 intresserade försäljare?  
     b) I vilken utsträckning görs bostäderna om? 
 c) Märker ni någon skillnad på försäljningspriset om homestaging 
 utförs?                                      
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4.  a) Varför använder ni er inte av homestaging?      

 SF  Prisbilden är troligen för låg här för proffesionell  
  homestaging. Vi ger ändock råd inför visningarna. 
 FB  Efterfrågan saknas.      
 Mäklarringen  De flesta hus vi säljer på vår ort säljs inte på 
  bara en eller två visningar som i städerna. Det skulle vara 
  svårt att hålla huset "stagat" under flera veckor eller  
  månader. 
 
 
 
 b) Tror ni att företagets geografiska placering, ortens storlek 
 och marknadsefterfrågan har någon betydelse för om homestaging 
 används el. inte? 
 
 SF  Marknaden här är inte mogen för detta ännu. 
 FB Ja 
 Mäklarringen  (De flesta hus vi säljer på vår ort säljs inte på 
  bara en eller två visningar som i städerna. Det skulle vara 
  svårt att hålla huset "stagat" under flera veckor eller  
  månader.) 
  Ja, både som ovan och att det inte finns några  
  homestagingfirmor på orten som jag känner till. 
 
 
 
             c) Tror ni att ni kommer använda er av homestaging i framtiden?    
 Varför/varför inte? 
 
 SF  Kanske om priserna kommer att stiga ordentligt. 
 FB  Det är möjligt om säljaren är beredd att betala för det. 
 Mäklarringen  Kanske på vissa mer centrala/attraktiva objekt 
  som drar mycket folk till en allmän visning. 
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Gävle 

1. Uppskattningsvis, hur stor marknadsandel har ni på orten? 

 SF   Ca. 40%   
 FB   25%, villa/fritidshus, 25% bostadsrätter.  
 Mäklarringen  Ca 6-8%  
 
 
 

2. Vad anser ni om fenomenet homestaging? Varför? 

 SF  Det är klart att det behövs för att göra en vara attraktiv i 
  vissa fall. Ibland så är det i behov för att överhuvudtaget 
  hitta en köpare och iblnad för att hitta flera.... 
 FB Ett bra sätt att hjälpa säljare att framhäva det positiva sidorna 
  i deras hem inför exempelvis en försäljning.  
  Vid försäljning: Få köpare att se de bra sidorna i en bostad. 
  Få ett så högt försäljningspris som möjligt. 
 Mäklarringen  Nytt och spännande.  
 
 
 

3. Använder ni er av homestaging som kringtjänst? 

 SF  Ja  
 FB   Ja, ibland.     
 Mäklarringen Nej    

 
 
 
a) Hyr ni in tjänsten el. förmedlar ni endast kontakten till 

intresserade försäljare?  
 
 SF Hyr in i ett inledningsskede för kunden.  
 FB  Vi hyr in tjänsten ibland, men förmedlar oftast endast  
  kontakten.     
 Mäklarringen  -    
 
 
 
      b) I vilken utsträckning görs bostäderna om? 
  
 SF  ca. 5-10%    
 FB  Oftast endast bortplockning och allmän utrensning av prylar. 
  Vi har även helt möblerat tomma hus och lägenheter. 
 Mäklarringen - 
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      c) Märker ni någon skillnad på försäljningspriset om homestaging utförs? 
               
 SF Ja, i vissa fall men inte alltid.   
 FB  Det är svårt att veta, men vi anser att en bostad blir mer 
  lättsåld om man framhäver det positiva i bostaden, och det 
  kan ju innebära att man får ett högre försäljningspris i 
  slutänden. 
 Mäklarringen - 
 
 
 

4. a) Varför använder ni er inte av homestaging?      

 SF   - 
 FB  -      
 Mäklarringen  Vi har inte sett fördelarna av Homestaging.  
   Har inte varit aktuellt. Kräver planering, 
   kontakter, tidsbrist. 
    
 
 
 b) Tror ni att företagets geografiska placering, ortens storlek 
 och marknadsefterfrågan har någon betydelse för om homestaging 
 används el. inte? 
 
 SF   - 
 FB  - 
 Mäklarringen  Ja, mindre orter, mindre homestaging. 
  
 
 
             c) Tror ni att ni kommer använda er av homestaging i framtiden?    
 Varför/varför inte? 
 
 SF   - 
 FB   - 
 Mäklarringen  När vi har en bra "plan/produkt" att sälja in så 
   kommer det att bli ett naturligt erbjudande till 
   varje objekt. 
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Vimmerby 
 

1. Uppskattningsvis, hur stor marknadsandel har ni på orten? 

 SF   Runt 50 %  
 B   Omkring 35 %  
 Mäklarringen  Svårt att säga på Vimmerbymarknaden, då vi 
   tillhör Kalmar, Ölandsregionen  
 
 

2. Vad anser ni om fenomenet homestaging? Varför? 

 SF  Ett bra sätt att visa sitt hem från sin bästa sida. Gör huset 
  lättare o snabbare att sälja då kunderna lättare kan se sig 
  själva boende där. 
 FB Kan förstå att man använder sig av tjänsten i storstäderna, 
  visar boenden förmånligt. 
 Mäklarringen  Inget vi använder oss av.  
 
 

3. Använder ni er av homestaging som kringtjänst? 

 SF Vi har gjort det tidigare men inte nu längre. 
 FB  Nej, har gjort det tidigare vid ett fåtal tillfällen. 
 Mäklarringen Nej    

 
 
 
a) Hyr ni in tjänsten el. förmedlar ni endast kontakten till 

intresserade försäljare?  
 

 SF Då köpte vi 2 timmars konsulttid som vi bjöd kunden på. 
 FB   - 
 Mäklarringen  -  
 
 
 
      b) I vilken utsträckning görs bostäderna om? 
  
 SF  Det var uteslutande rensning o  flytta grejor. Sen fick de en 
  del andra tips vad som kunde göras. 
 FB   - 
 Mäklarringen - 
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      c) Märker ni någon skillnad på försäljningspriset om homestaging utförs? 
               

 SF Svårt att säga, men som sagt det blev lite lättare att sälja. 
 FB   - 
 Mäklarringen - 
 
 
 

4. a)  Varför använder ni er inte av homestaging?      

 SF   Det blev för mkt rensning bara som lika gärna 
   mäklaren kunde tipsa kunden om. 
 FB  Inget behov av det.      
 Mäklarringen  Ingen utav våra  kunder efterfrågar det. 
   
 
 
 b) Tror ni att företagets geografiska placering, ortens storlek 
 och marknadsefterfrågan har någon betydelse för om homestaging 
 används el. inte? 
 
 SF   Ja. 
 FB  Ja.  
 Mäklarringen  Ja.  
 
 
 
             c) Tror ni att ni kommer använda er av homestaging i framtiden?    
 Varför/varför inte? 
 
 SF   Ja det tror vi kan bli aktuellt igen. 
 FB   Kanske. 
 Mäklarringen  Nej  
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Stockholm 
Vasastan 
 

1. Uppskattningsvis, hur stor marknadsandel har ni på orten? 

 SF   Ca 8 %  
 FB   10%  
 Mäklarringen  ca: 5%  
 
 

2. Vad anser ni om fenomenet homestaging? Varför? 

 SF  Det är ju lättare att sälja en lägenhet som ser fräsch och 
  inbjudande ut jämfört med en som är övermöblerad eller helt 
  tom. 
 FB Intressant fenomen. Ibland kan det vara behövligt att styla en 
  lägenhet om den ex. står tom eller har potential som inte 
  syns.  
 Mäklarringen  Är alltid lättare att sälja en möblerad lägenhet 
   än en tom.  
 
 

3. Använder ni er av homestaging som kringtjänst? 

 SF  Ja  
 FB   Ja  
 Mäklarringen Ibland    

 
 
 
a) Hyr ni in tjänsten el. förmedlar ni endast kontakten till 

intresserade försäljare?  
 

 SF Ja, (men kunden avgör). 
 FB  Förmedlar kontakten eller bjuder kunden på det dvs hyr in 
  den. 
 Mäklarringen  - 
 
 
      b) I vilken utsträckning görs bostäderna om? 
  
 SF  Vi har en kontakt i branschen och erbjuder alltid kunden en 
  kostnadsfri konsultation..  
 FB   - 
 Mäklarringen - 
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    c) Märker ni någon skillnad på försäljningspriset om homestaging utförs? 
               

 SF Det blir i alla fall inte lägre. Vi vet ju inte vad vi skulle 
 fått utan styling.  

 FB  Märks på priset, oftast en högre köpeskilling 
 Mäklarringen - 
 
 

4. a) Varför använder ni er inte av homestaging?      

 SF   -  
 FB  - 
 Mäklarringen  - 
   
 
 
 b) Tror ni att företagets geografiska placering, ortens storlek 
 och marknadsefterfrågan har någon betydelse för om homestaging 
 används el. inte? 
 
 SF   Ja. 
 FB  Ja.  
 Mäklarringen  Ja.  
 
 
 
 c) Tror ni att ni kommer använda er av homestaging i framtiden?    
 Varför/varför inte? 
 
 SF   Ja. 
 FB   Ja. 
 Mäklarringen  Ja. 
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Stockholm 
Hägersten/Älvsjö 
 

1. Uppskattningsvis, hur stor marknadsandel har ni på orten? 

 SF   10%  
 FB   15-20% 
 Mäklarringen  5% 
 
 
 

2. Vad anser ni om fenomenet homestaging? Varför? 

 SF  Ibland behöver kunden se ett avskalat och opersonligt hem 
  för att se potentialen i huset eller lägenheten. 
 FB Tanken är rätt att detaljerna har stor betydelse för slutpriset, 
  det märker vi på de objekt vars ägare själva lägger extra 
  omsorg på detaljerna i sina hem. Många säljare är väldigt 
  duktiga på det. 
 Mäklarringen  Behövs i tomma hus men kanske mer i  
   innerstan.  
 
 

3. Använder ni er av homestaging som kringtjänst? 

 SF  Väldigt sällan  
 FB   - 
 Mäklarringen Nej, har hänt någon gång   

 
 
 
a) Hyr ni in tjänsten el. förmedlar ni endast kontakten till 

intresserade försäljare?  
 
 SF  -  
 FB   -  
 Mäklarringen - 
 
 
  
      b) I vilken utsträckning görs bostäderna om? 
  
 SF   -  
 FB   - 
 Mäklarringen - 
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      c) Märker ni någon skillnad på försäljningspriset om homestaging utförs? 
               

 SF  -  
 FB   - 
 Mäklarringen - 
 
 

4. a) Varför använder ni er inte av homestaging?      

 SF  Vi har i dagsläget inget behov eller efterfrågan  
  på tjänsten. Kanske kommer bli mer efterfrågan. 
 FB Inget behov, många säljare är själva duktiga. Inte märkt av 
  någon större marknadsefterfrågan. 
 Mäklarringen  Finns inget behov av det. 
 
 
 
 b) Tror ni att företagets geografiska placering, ortens storlek 
 och marknadsefterfrågan har någon betydelse för om homestaging 
 används el. inte? 
 
 SF   Ja. 
 FB  Ja. Säkert större betydelse ju mer centrala och 
   exklusiva objekt som förmedlas. 
 Mäklarringen  Ja.  
 
 
 
 c) Tror ni att ni kommer använda er av homestaging i framtiden?    
 Varför/varför inte? 
 
 SF   Ja, kan behövas om ett hus ex. står tomt  
 FB   Svårt att säga, om priser går ner så att vinsterna 
   minskar, (och kanske även förluster börjar 
   uppstå), så blir man troligen mindre benägen 
   att lägga ytterligare pengar på extratjänster. 
 Mäklarringen  Kanske  
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Bilaga 2 
 
Skriftlig intervju homestagare/inredare 
 
I&I, Gävle  

1. Företagets namn, (varför)?  i&i- inredning och inspiration   (det är vad vi gör..inreder 
och inspirerar!! ) 

2. Företagets upplägg? aktiebolag  

3. Hur många anställda finns på företaget? 3 st  

4. Vad är din titel?  inredningskonsult   
5. Vad har du för utbildning?  många korta...diplomerad färgsättare, inredningskonsult, 

homestagingkonsult, ljussättning, matterial lära...   
6. Hur länge har du arbetat med homestaging?  4 år  

7. Hur utbildar man sig till hs-konsult? Vad krävs av den som vill bli det? Även 
personliga egenskaper?  jag har gått på medborgar skolan i stockholm, mest krävs det 
ordningsinne, starka armar. vilja av stål och massor med kontakter!! 

8. Får vem som helst kalla sig homestagare?  tror jag nog.....men resultatet på en 
staging lurar ju ingen!  

9. Hur får ni era uppdrag?  mestadels genom mäklarna  

10. Hur tar ni betalt? (konsult, "städa", möblera, tapetsera etc.)  oftast står mäklaren 
för konsultationen och kunden för ev. inhyrning av möbler odyl samt vårt jobb.  

11. Möblering med befintlig inredning/inhyrd inredning vanligast?  både och, 
dödsbon och tomma läg inhyrd/ boende i huset så blandar vi.  

12. Utför ni homestaging i nybyggnationer (typ Gävle Strand)?  ja, vi möblerar upp 
visngslägenheter/hus  

13. Hur ofta önskar kunderna tapetsering/målning/golvbyte i och med 
homestagingen?  olika- målning vanligtast.  

14. Vanligt med homestaging som riktar sig till en speciell grupp vanlig? (T.ex. 
barnfam./pensionärer/unga singlar etc.)  nej- alla grupper har anlitat oss.  

15. Hur stor del är mäklarföretag/privatpersoner som anlitar er?  ca 70/30  

16. Vad tror du om lagändringen ang. kringtjänster och hur tror du att det kommer 
att påverka dig och ditt företag? bra  

17. Hur samarbetar ni med hantverkare?  jag har telefonboken full av dom-jag ringer vid 
behov  
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18. Gör ni utomhusjobb? Samarbete med trädgårdsmästare etc.? jag samarbetar med 
Gunilla Welin-brook / Rönngren mark o trädgård 

19. Hur många företag vet du som sysslar med homestaging i Gävle?  vi är väl ett par 
tre stycken  

20. Hur har homestagingens utveckling i Gävle, sett ut fram till idag?  vi har bara haft 
mer och mer tills nu, nu är det nästan läskigt lugnt! 

21. Vad tror du om homestagingens framtid i Gävle?  den går väl lite hand i hand med 
bostadsmarknaden...den vet väl ni allt om ;) Nu är det ju viktigare än någonsin att visa 
sin bostad på bästa möjliga sätt! 
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Designa rum, Ljusdal 
 

1. Företagets namn? DesignaRum 

2. Företagets upplägg? Inredningsuppdrag, stylinguppdrag, konsultation 

3. Hur många anställda finns på företaget? 1 person 

4. Vad är din titel? Inredare 
5. Vad har du för utbildning? Ingen utbildning som inredare.  
6. Hur länge har du arbetat med homestaging? Mitt företag har varit verksamt på 

heltid sen mars i år och homestaging är inte så hett i det här området än så länge. 

7. Hur utbildar man sig till hs-konsult? Vad krävs av den som vill bli det? Även 
personliga egenskaper?  

8. Får vem som helst kalla sig homestagare? 

9. Hur får ni era uppdrag? Genom tidigare uppdragsgivare, kontakter med 
byggföretag och hantverkare, ställa ut på mässor, förankra med övriga lokala 
företagare, tex. utställningsmonter hos handelsträdgården, brädgården, 
färghandeln och golvbutiken, med DesignaRums visitkort tillgängliga.   

10. Hur tar ni betalt? (konsult, "städa", möblera, tapetsera etc.) Timdebitering med 
ungefärlig uppskattning av antalet timmar eller ett offererat fast pris beroende på 
kundens önskemål.  

11. Möblering med befintlig inredning/inhyrd inredning vanligast? Både och. 

12. Utför ni homestaging i nybyggnationer? Om behovet skulle finnas, ja.  

13. Hur ofta önskar kunderna tapetsering/målning/golvbyte i och med 
homestagingen? Det händer, och kan påverka köparen mer än vad kunden tror. 

14. Vanligt med homestaging som riktar sig till en speciell grupp 
vanlig? (T.ex.barnfam./pensionärer/unga singlar etc.) Man behöver alltid ha i 
åtanke vem/vilka som kan tänkas vara intresserade av det aktuella objektet när 
stylingen utförs. Det ska ändå kunna tilltala en bred publik 

15. Hur stor del är mäklarföretag alt. privatpersoner som anlitar er? Hittills 100% 
privat 

16. Vad tror du om lagändringen ang. kringtjänster och hur tror du att det kommer 
att påverka dig och ditt företag? Positivt hoppas jag. 

17. Hur samarbetar ni med hantverkare? Genom att kunna rekommendera varandra 
så gynnar det alla parter.  
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18. Gör ni utomhusjobb? Ja Samarbete med trädgårdsmästare etc.? Ja visst, både 
med trädgårdsmästare och ljussättare. 

19. Hur många företag vet du som sysslar med homestaging i Ljusdal? DesignaRum 

20. Hur har homestagingens utveckling i Ljusdal sett ut fram till idag? Här har 
hittills ingen stark utveckling skett gällande homestaging. 

21. Vad tror du om homestagingens framtid i Ljusdal? Det finns massor att hämta 
och utveckla.  
Vi har till vår uppsats även skickat ut enkäter till mäklarfirmor i Ljusdal, Gävle, 
Stockholm och Vimmerby. Enligt svaren så använder sej ingen av de 3 
Ljusdalskontoren vi frågade, homestaging. Vad tror du detta beror på? Det tar 
längre tid att ändra beteende på mindre orter Tror du att det kommer att ändras i 
framtiden? Ja homestaging påverkar helt klart spekulantens köpsignaler på ett 
positivt sätt för både säljare och mäklare. Man har inte kommit till insikt om det 
ännu. 
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Homestagingbolaget, Stockholm 
 
 

1. Företagets namn, (varför)?Homestagingbolaget hette vi ursprungligen för att det skulle 
vara lätt att förstå vad vi sysslar med. Nu har vi precis i dagarna bytt namn till Rocky Design 
för att vi även har butik och jobbar mycket med inredningsuppdrag. HB var för bundet till 
bara homestaging. 

2.      Hur många anställda finns på företaget? Timanställda 2 st. Vi hyr in hantverkare, 
städare, frakt mm när det behövs. 

3.      Vad är din titel? Inredningsdesigner. 

4.     Vad har du för utbildning? Dekoratör i klädesbutik. Juridik. 

5.      Får vem som helst kalla sig homestagare? Ja, det visar sig ganska snabbt om man kan 
det man utger sig för att kunna. 

6.      Hur stor del av tiden går åt till homestaging?30-50% 

7.      Hur får ni era uppdrag? Via mäklare och rekommendationer samt privatpersoner som 
hittar vår hemsida. 

8.      Hur tar ni betalt? (konsult, "städa", möblera, tapetsera etc.) Vi ger alltid en offert där vi 
tar betalt för hyra för de möbler och inreding kunden lånar. Vi tar betalt för våra timmar och 
för frakt. Behövs städning eller hantverkare så offereras pris på det. 

9.  Räknas städning/hopplockning som personlig levnadskostnad el. homestaging? Beroe 
på. hopplocknng ingår ofta i uppdraget. 

10.  Vad är vanligast- möblering med befintlig inredning eller inhyrd inredning? 
Vanligast är att vi gör helt tomma bostäder. 

11.  Utför ni homestaging i nybyggnationer Ja 

12.  Gör ni homestaging-uppdrag som riktar sig till en speciell grupp, om ni gör det är 
det vanligt?(T.ex. barnfam./pensionärer/unga singlar etc.) Vanligast är mindre lgh i 
innerstan. oftast lite yngre personer. 

13.  Hur stor del är mäklarföretag/privatpersoner som anlitar er? 70/30 

14.  Har du märkt någon skillnad i och med lagändringen ang. kringtjänster? Nej. 

15.  Hur går homestaging till, från att ni blir anlitade till att uppdraget är slutfört? Vi tittar 
på bostaden, skickar en offert, bokar in uppdraget, packar på lagret, kör ut grejerna. gör 
iordning, när det är sålt packar vi ihop och kör hem. 

 
16.  Hur samarbetar ni med hantverkare? Vi hyr in dem vid behov. 
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17.  Gör ni utomhusjobb? Samarbete med trädgårdsmästare etc.? Ja vi samarbetar med 
trädgårdsmästare. 

18.  Hur har homestagingens utveckling i Stockholm, sett ut fram till idag? Det blir 
vanligare och vanligare  

19.  Hur många företag sysslar med homestaging i Stockholm? Vet ej. 

20.  Hur skulle du analysera homestagingens framtid i Stockholm, ser det ljust ut? Är här 
för att stanna och bli ännu vanligare. Homestagingföretagen kommer att nicha sis mer så att 
en del har lite lyxigare stil och andra enklare och därmed billigare. 

21. Färg, tapet och golv är ju inte avdragsgillt om det inte överstiger 5000kr/år; hur ofta 
önskar kunderna tapetsering/målning/golvbyte i och med homestagingen? 

Inte särskilt ofta. 


